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1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

Kongre’nin Sunuşu
Sevgili arkadaşlar,
Kongre ödevimize sizi dinleyerek başladık. 9-18 yaşlarında 6230 arkadaşınızın
görüşlerinden hareketle hazırladığımız Sesimizi Kim Duyacak! 2010 Çocuk Görüşü
Raporu’nu 23 Nisan 2010 tarihinde açıkladık. Sesinizi duyanlarla I. Türkiye Çocuk
Hakları Kongresi ödevi için bir yıl boyunca çalıştık. Ve size çocuk hakları kültürü kitaplığının ilk kitaplarını sunmayı başardık. Bunların sizler için, yalnız çocuk yaşlarda değil, büyüyünce de okuyacağınız başvuru kitapları hazırladık sizler için.
I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, bütün aşamalarında, çocuk ve yetişkinlerin yan
yana oldukları ülke ölçekli çocuk ödevi olarak gerçekleşti. Kongre’nin en önemli amacı, Türkiye’de çocuklara önceliğin verilmesi. Bundan böyle, çocuklarla ilgili yapılacak her işte çocuğun öncelikli yüksek yararının gözetilmesi için bireyleri, toplumu ve
Devlet’i göreve çağırıyoruz. Artık çocukla ilgili her eksikliği izleyeceğiz ve sonuç alıncaya kadar sizlerle birlikte hareket edeceğiz.
Kimlerle yola çıkacağız? Elbette önce çocuklarla. Gülümsediğinizin farkındayız!
Evet, evet bundan böyle sizinle ilgili bütün karar süreçlerinde yetişkinlerin bir adım
önünde olacaksınız. Türkiye’nin sizi dinlemesi için gerekli düzenlemeleri yapması gerekenlere önerilerde bulunacağız. 81 il 957 ilçeden ve 30 bin köyden seçimle gelecek
çocuk delegelerle Türkiye Çocuk Meclisi kurulacak. 23 Nisan muhtarı, kaymakamı, valisi, bakanı, başbakanı, meclis başkanı, cumhurbaşkanı oyununun heyecan vermediğinin siz de farkındasınız …
Sizin adınıza yetişkinlerin konuşma hakkı yok hiçbir yasada ve Sözleşme’de. Çok
yalın ifadeyle çocuk olma, çocukluğunu yaşama ve yaşadığınız çağın tanığı olarak
büyümenize bütün yetişkinlerin, toplumun ve Devlet’in saygı duymasını arzu ediyoruz. Arzudan da öte, bunu istiyoruz. Bundan böyle sizin değil yetişkinlerin, iletişim araçlarının ve Devlet’in sınavı başlayacak. Her yıl çocuk karnesi düzenleyeceksiniz yetişkinlere, iletişim araçlarını yönetenlere ve Devlet’e. Türkiye ile de sınırlı olmayacak çocuk karnesi: Çünkü, dünya çocuk karnesini düzenleme hakkı da önce-

likle size ait. Siz de şimdiden, bir çocukta bütün çocukları düşünme çabası içine girerseniz, güzel bir dünyada yaşama hayalimizin çok daha kısa sürede gerçekleşeceğine inanıyoruz.
Siz de farkındasınız: Çocuklukla ilgili bu yeni başlangıcı yapabilmek, haklarınızı
öğrenmek ve davranışa dönüştürmenizle mümkün olabilecek. Çocuk hakları kültürü,
çocuklar için demokrasi okulunun ilk dersidir. Çocukların yetişkinlerle eşit haklara
sahip olacağı çocuk cumhuriyeti’ne de demokrasi okuluyla ulaşabileceğiz.
Çocukların yalnızca sağlık, gelişme ve korunma hakları yok. Görüşlerini açıklama
ve ayrımcılığa karşı korunma hakları da var. Daha da önemlisi çocukların haklarını
bilme ve savunma hakları var. Unutmayacağınız önemli bir nokta ise şu: Çocuk haklarını yalnızca çocukların öğrenmesi yetmez. Sizden önce anne-babaların, öğretmenlerin, özetle bütün yetişkinlerin ve toplumun da çocuk haklarını bilmesi ve hayata geçirilmeleri için de çalışmaları gerekir. Devlet’i de unutmayın. Devlet de çocuklara verdiği sözleri yerine getirmekle yükümlüdür.
I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, yeni bir yol haritası öneriyor ülkemize:
Anayasa’dan başlamak üzere, bütün yasaların çocuk haklarıyla uyumlu duruma getirilmesini. Çocuk hakları temelinde çocuk politikasının hazırlanması, uygulanması
ve izlenmesini... Bütün bunları kim yapacak? Çocuklar, yetişkinler, toplum ve Devlet. Bundan böyle herkes çocuğun safında olacak; bireyler de, toplum da, Devlet de…
O halde hepimiz ebeyiz. Çocuk ödevini hatırlatmak için şöyle sesleneceğiz herkese: Elim Sende!
Biz söz veriyoruz size: Hangi koşullarda olursanız olun, kulağımız hep sizde çocuklar. Aklımız da sizde. Her zaman sizden yana tarafız. Bundan böyle çocuktan yana
taraf olmayanlara ise şöyle sesleneceğiz: Elimiz de gözümüz de sizde!
Hepsinden önemlisi sevgili çocuklar, kalbimiz sizde!..
Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı
Kongre Genel Yönetmeni

Prof. Dr. Aydın Gülan
Kongre Başkanı

Önsöz
Çocuklar dinlemeye hazır mısınız?
Çocuk Bildirileri Kitabı’nı okuyacak yetişkinlere ilk sorum şu: Çocukları dinlemeye hazır mısınız? Vereceğiniz cevabı bilmiyorum. Ancak, gözlemlerime ve uzun yıllara dayalı deneyimlerime dayanarak benim cevabım şu: Ülke olarak henüz çocukları dinlemeye hazır değiliz. Anne ve babalar hazır değil, öğretmenler, büyükanneler ve
büyükbabalar hazır değil. Ortak kabul de toplumun henüz çocukları dinlemeye hazır olmadığı yönünde. Dahası, politikacılar da çocukları dinlemeye henüz hazır değil.
Üç ardışık sorumuzu da sormamız gerekecek: Niçin çocukları dinlemeyi bilmiyoruz? Çocuklara güvenmiyor muyuz? Çocuktur, bilmez mi diyoruz hâlâ?.. Ne yazık
ki, genel anlayış bu yönde: Çocuklarımızın görüşüne başvurmak yerine, onlar adına
karar veriyoruz. Ailede, okulda, toplumda, yerel yönetimlerde, sağlıkta, yargıda, sivil toplum kuruluşlarında, medyada, yasa ve anayasa hazırlama süreçlerinde çocuğun
görüşünün alınması, çocuğa saygının gereğidir. O halde çocukları dinlemeyi öğrenmenin ilk koşulu çocuğa saygı duymak olmalıdır.
Son sorumuz ise iki boyutlu: Çocuğun görüşünün alınması yalnızca kendisini ilgilendiren konularla mı sınırlı olmalıdır? Hayır!.. Önce, çocuğu ilgilendiren her konuda
görüşü alınmalıdır. Bu ise çocukla iletişim kurmanın en kısa yoludur. Çocuk, kendini tanımayı ve sınamayı bu tür iletişim sürecinde öğrenir. Dinlendiğini fark eden çocuk, kendine saygı duyulduğunu hissettikçe güven duygusu da kendiliğinden gelişir.
Çocuk olma ve çocuk gibi yaşamanın başka da yolu yok…
Çocuğun görüşünü almaya yönelmek, çocuğa eğilmek ve çocuğu ciddiye almak
demektir. Çocuklarla arkadaş olmanın en kısa yolu da bu. Bu noktadan hareketle I.
Türkiye Çocuk Hakları Kongresi ile Türkiye’nin çocuğu dinlemesi için yaptığımız çağrı yetişkinlerden önce çocuklarda yankı buldu. Bunun en önemli belgesi ise, elinizdeki Çocuk Bildirileri Kitabı…
I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, 1 Ocak 2010 tarihinde çocuklara, yetişkinlere

ve tüm topluma yaptığı çağrı ile başlamıştı. Çocuklar ve yetişkinler, belirlenen konular çerçevesinde bildiri, proje ve görsel sunumlarla başvuruda bulundular.
Kongre’nin başarısız bir yönüne burada değinmek isterim: Ne kadar çaba gösterdiysek de köy çocuklarına ulaşmayı başaramadık. Kongre sözcüğü ile çocuklar arasında duvar örmüş olabileceğimizi bile düşündük. Kongre yerine Kurultay sözcüğünü
tercih etseydik çocuklarımızın ilgisi daha mı fazla olurdu acaba? Buna şimdiden karar vermemek için, ikinci buluşma öncesi daha geniş ölçekte çocuk görüşüne başvurmamız gerekecek.
Kongreye bildiri, proje ve görsel sunum (poster) için başvuruda bulunan çocuklarımızın gönderdikleri çalışmaların çok öğretici olduğunu söyleyebilirim. Öğrendiklerimizin bir kısmını birkaç maddede özetleyerek sizinle paylaşmak istiyoruz:
Kongreye gönderilen bildirilerin çok azını çocuklar, büyük çoğunluğunu anne–
baba ya da öğretmenler yazdı.
Gönderilen bildiri ve projeler çocuk bakışı değil, yetişen bakışının egemen olduğu
metinlerden oluşuyordu.
Yetişkinler, çocuklar adına gönderdikleri bildiri ve projelerde kendi görüşlerini
yansıtmayı tercih ettiler.
İnternet ortamından kopyalanan metin ve görsellerle hazırlanan sanal sunumlara çocuk görüşü yansımadı.
Kongre delegesi olmak için çocukların adıyla başvuran yetişkinlerin yarışına tanık olduk.
Çocuk Bildirileri Kitabı’nda yer alan metinler ise bu özellikleri taşımıyor. Buna rağmen, kitaptaki metinlere yetişkin katkısı olmadığını ileri süremeyiz. Kongre, çocuk
bildiri, proje ve görsel sunumlarını iki ilkeden ödün vermeden sonuçlandırdı:
a. Metinler çocuk bakışına uygun mudur?
b. Yazılı ve görsel sunumlar çocuk doğallığını, yaratıcılığını ve bilgeliğini yansıtıyor mu?
2010 yılı boyunca gönderilen yüzlerce metin, çocuk ve yetişkinlerin görüşüne sunuldu. Ön elemeler yapıldı. Bildiri, proje, görsel sunum özeti kabul edilenlerden son
metinler ve görseller istendi. Çünkü, bildiri özetinin kabul edilmiş olması, Kongre’de
bildiri sunma hakkı kazanmak için yeterli değildi. Bu yöntemi benimserken de iki
amacımız vardı:
a. Bir yıl boyunca çocuklarımızın çocuk hakları üzerinde öğrenme süreçlerini harekete geçirmek.

b. Çocuklarımızın hakları üzerinde arkadaşları, anne–babaları ve öğretmenleri
ile düşünmelerine ortam hazırlamak.
Çocuk Bildirileri Kitabı’ndaki bildiri, proje ve görsel sunumların seçiminde, çocuklar yanında Kongre Bilim ve Değerlendirme Kurulu Üyeleri de görev aldı. 17 başlık altındaki konuları, çocuklar yanında çocuk hakları alanında uzmanlar da değerlendirdi. Bu kadarla da yetinmedik: 9 çocuk kitabı yazarı, seçilen bildiri ve projeleri tekrar
okudular. Metinlerdeki görüşlere dokunmadan anlatım bozuklukları ve yazım hatalarını düzelterek elinizdeki kitabı hazırladık.
I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nde 9–18 yaş arasındaki çocuklarımız bildiri,
proje ve görsel sunumlarını yapacak. Çocuklarımızı dinlemeye herkesten önce hazır
olduğumu vurgulamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Siz de hazır mısınız?

Mustafa Ruhi Şirin
Nişantaşı, 15 Şubat 2011
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“
1

GÜZEL BİR DÜNYADA YAŞAMA
HAKKI KONUSUNDA NE
DÜŞÜNÜYOR SUNUZ?
Güzel Bir Dünyada Yaşamak İçin Hayallerim / Alara Selen Özgen
Merkez-Sinop
Biz Yeni Dünya’nın Çocuklarıyız / Elif Ece Özmen
Bayrampaşa-İstanbul
Dünyayı Güzel Bir Yer Yapan İnsanlardır / Umut Yelbaşı
Kadıköy-İstanbul
Güzel Bir Dünya İçin Düşündüklerim / Koray Kuşçu
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Gizem’in Hayalindeki Dünya / Rümeysa Ergin
Ataşehir-İstanbul

”
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GÜZEL BİR DÜNYADA YAŞAMAK İÇİN HAYALLERİM

Alara Selen Özgen
7. sınıf öğrencisi.
Sinop Bilim ve Sanat
Merkezi

Herkes dürüst olsun. Bence dünyada para olmasın. Takas yoluyla ihtiyaçlarımız karşılansın. Zaten takasla ihtiyaçlarımızı karşıladığımızdan herkes çalışmak zorunda kalır.
Dünyada çocukların da söz hakkı olsun. Hayvanların nesli tükenmesin. Bunları yapmak
için dünyanın yönetimi çocuklara verilirse herkes bunu daha iyi anlar. Hayvanların neslinin tükenmemesi için daha uzun bir zamana ihtiyacımız var, ama hayvanlar öldürülmezse sanırım nesilleri tükenmez.
İsterdim ki dünyada hiç savaş olmasaydı.
Keşke dünyayı kirleten insanlar olmasaydık.
Keşke çevremize karşı daha duyarlı olsaydık.
Keşke gideceğim yere bir saniyede hiç yorulmadan varabilseydim.
Dünyada savaş olmasın isterdim.
Herkes doğaya duyarlı davransın isterdim.
Dünyanın kirlenmemesini isterdim.
İnsanlar daha çok ağaç diksin.
Arabaların kaldırılmasını, arabalar yerine bisikletlerin kullanılmasını isterdim.
Yerlere çöp atılmamasını,
Çocukların eğitim görebilmesini,
Çocuklar için daha fazla eğlence yerlerinin yapılmasını isterdim.
Denizin altında nefes alsaydım.
Keşke uçsaydım.
Dondurmadan çiçekler, pamuk şekerlerden ağaçlar olsun isterdim.
Pudingden denizler, göller olmasını isterdim.
Çikolatadan şelaleler olmasını isterdim.
Kurdele şeklinde karıncaların olmasını isterdim.

Çocuk Bildirileri Kitabı
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Dünyayı çocukların yönetmesini isterdim.
Ağaçlar kesilince hemen yenilerinin gelmesini,
Atların renkli olmasını ve uçmasını,
Nükleer santral olmamasını,
Dünyayı çocuklar yönetince zaten nükleer santral olmayacak.
Dünyayı çok seviyorum.
Kumlara sigara izmariti atmayın, yerlere tükürmeyin, çöpleri çöp kutusuna atın.
Sivrisinekler olmasa,
Denizanası olmasa,
Marsta yaşam olsa,
Keşke Ocak’ta doğsaydım,
2 gün okul 5 gün tatil olsaydı,
Keşke internet cafe olmasaydı,
Keşke insanlar bu kadar duyarsız olmasaydı.
Keşke teknolojide aynı ürünler geliştirileceğine yeni sorunlara çözümler geliştirilse.
Keşke ülkemizde yabancı yapımı hiçbir nesne olmasaydı.
Dünyada savaş olmasın.
Din-dil-ırk-renk ayırımı yapılmasa,
Herkes doğaya saygılı olsa,
Kitaplar pasta olsa yiyince de bilgiler aklımıza yerleşse.
Dünyada barış olsun, hiç savaş olmasın, nükleer santral olmasın.
Savaşın olmamasını, barışın olmasını isterdim.
Mutluluk olsun- savaş olmasın
Uçan araba isterdim
Hiç bir şey paralı olmasa
Her insan istediğini yapsa
Çevreye saygılı olsalar.
Herkes uzayda gezebilse
Keşke 7.sınıflara SBS diye bir şey olmasaydı.
Okullar 3 ay değil aralarda bir ay tatil olsa
Keşke öğrenciler öğretmenlere ders verseydi
SBS’nin içinde beden eğitimi olsaydı
Keşke uzayda yaşam olsa da orayı gezsek.
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Termik santral istemem.
Keşke çikolata ağaç olsa.
Dilekler gerçek olsa
İnsanların daha bilinçli ve sadece kendilerini değil başka insanları da düşünmelerini isterdim.
Bazı insanlar hayvanlara zarar veriyor, bu beni çok üzüyor.
İnsanların çevrelerini korumasını, değer vermesini isterim.
Ülkelerin daha iyi anlaşmasını isterim. Savaşlar olmasın insanlar ölmesin.
Dünyanın barışçıl olmasını isterdim.
Nükleer santrallerin olmamasını isterdim.
İnsanların sorunlarını konuşarak halletmelerini isterdim.

Çocuk Bildirileri Kitabı
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BİZ YENİ DÜNYANIN ÇOCUKLARIYIZ

Elif Ece Özmen
13 yaşında. Ahmet
Haşim İlköğretim Okulu.
Bayrampaşa Belediyesi
Bilgi Merkezi

Neden bu bildiriyi yazdınız? Dünyanın geleceği hakkında olumlu sözlerimi aktarmak
amaçlı yazdım.
Nasıl yazdınız? İlk önce düşündüm. Neler yazabilirim diye. Kendi düşüncelerimi
kâğıda dökmek istedim.
Biz yeniçağın çocuklarıyız. Her şeyin en güzelini, en iyisini istiyoruz. Bazen haberlerde orman yangınlarının olduğunu ve önemli derecede ormanlık alanın yandığını duyuyorum. Çok üzülüyorum. Bazen de televizyonu açtığımda yanan ağaçların yerine iki kat
daha fazla ağaç dikildiğini duyuyorum. O zaman da çok seviniyorum. Eğer yanan ormanlık alanların yerine ağaç dikilirse gelecekteki dünya çok güzel olacak demektir.
Bir diğer önemli konu da denizlerimizdir. Önce Türkiye olmak üzere dünyada çok güzel denizlerin olduğunu biliyoruz. Okullar kapandıktan sonra eğlenmek amaçlı gittiğimiz denizlerde serinliyoruz, arkadaşlıklar ediniyoruz ve oyunlar oynuyoruz. Bazen diyorum ki; ağaçlar, denizler, nehirler gibi şeyler olmasaydı dünya nasıl olurdu? Bence çok sıkıcı olurdu. Eğer eğlenmeyeceksek, gülmeyeceksek hayatın ne anlamı kalır? Ben bu yüzden denizleri çok seviyorum.
Dünyanın önemli sorunlarından biri de hava kirliliğidir. Hava kirliliğinin sebebini biliyor musunuz? Arabalardan çıkan egzoz dumanları, fabrikalardan çıkan zararlı atıklar ve
bunun gibi çok önemli sorunlar… Ne kadar ağaç diksek de arabaların çoğalması, fabrikaların çoğalması hava kirliliğinin daha da çok artacağını gösteriyor. Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum.
Hayal edelim bir dünya gezginisiniz. Her yeri geziyorsunuz. Gittiğiniz her yerde ilginizi çeken birçok tarihi eser var. Bu tarihi eserler gittiğiniz yerlere bir anlam katıyor. Bu katılan anlam ise dünyanın güzelliğine güzellik katıyor. Yani dünyanın güzelliği için tarihi
eserlerin de çok önemi vardır.
Biz yeniçağın genç çocukları! Hâlâ neden duruyoruz? Dünyanın güzel olması için el
ele verelim!
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DÜNYAYI GÜZEL BİR DÜNYA YAPAN İNSANLARDIR

Umut YELBAŞI
9 yaşında.
Bilfen Çamlıca İlköğretim
Okulu 4. Sınıf öğrencisi

Yaşam
Yaşarım,
Yaşamaktan sevinç duyarım.
Yaşarım,
Yaşamaktan kıvanç duyarım.
Yaşarım, çünkü isterim;
İsterim, çünkü yaşarım.
Yaşamayı bilirim,
Yaşamayı severim.
Güzel bir dünya, herkesin anlayışlı, hoşgörülü, sevecen, kısacası iyi kalpli ve mutlu olduğu bir yer demektir. Güzel bir dünyada yaşamak, ancak herkes haklarına ve özgürlüğüne sahip olduğunda mümkün olabilir. İçinde bunlar bulunmayan insanların olduğu bir
dünya, güzel bir dünya olamaz. Sadece kötü, çirkin bir dünya olabilir. Güzel bir dünya, barışın olduğu, doğal kaynakların düzgün kullanıldığı, dostluk, sevgi ve saygı ile dolu, sağlıklı ve mutlu insanların yaşadığı bir dünyadır.
Dünyayı güzel bir yer yapan insanlardır. Her insan yaşamına çocuk olarak başlar. Çocukluklarında mutlu olan insanlar da dünyayı güzelleştirmek için uğraşırlar. Aslında, yaşamda herkes eşit miktarlarda eğitim görmeli, eşit miktarlarda saygı görmelidir. Herkesin
çocukluktan itibaren özgür olmaya hakkı vardır. Özgür olmayanlar, büyüdüklerinde içe
kapanık olurlar. Fakat özgür insanlar neşeli ve hoşgörülü olarak hayatlarını sürdürürler.
Hayat bir yol gibidir. Herkesin hayatında karşısına iki yol çıkar. Birinci yol özgür ve
mutlu olmaya, diğer yol ise çocukken özgür olmadığı için içe kapanık olmaya çıkar. Size
şöyle bir işlem verseler: Yaşam: iki yol= … Hangi yolu yazardınız? Çocukken özgür olanlar birinci, içe kapanık olanlar ikinci yolu yazarlardı. Tabi ki birinci yol diye seçenler işlemi doğru bilmiş olurlardı. Herkesin hayatında, karşısına iki yol ağzı bölümü çıkacaktır.
Çocukken tüm hakları sağlanan insanlar, iki yoldan doğru olanı seçerler. Fakat akıllıca
Çocuk Bildirileri Kitabı
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seçim yapamayanlar, haklarına hiç kavuşamaz ve hayatlarını mutsuz geçirirler. Sanki bu
dünyada asla var olmamışlar gibi…
Büyük olasılıkla herkes çocukken:
-Her zaman özgürüm, diye düşünür.
Çocukken bize belirli şeyler sağlanmazsa bu düşünce sürdürülemez. Büyüdüğümüzde
yaşamda tek başınayızdır. Haklarımızı ve nasıl bir insan olacağımızı küçükken belirleriz.
Daha sonra kendi aldığımız kararlarla yaşam yoluna çıkarız. Bu nedenle güzel bir dünya
için büyüklerin çocukları hazırlaması gerekmektedir:
1. Bütün çocuklar, ileride onları güzel bir yaşama hazırlayacak olan tüm haklara sahip
olmalıdır. Çocukların ailesinin kim olduğu, nerede yaşadığı, hangi dili konuştuğu önemli değildir. Her insan 18 yaşına kadar çocuk sayılmalıdır.
2. Çocuklar korunmaya muhtaçtır. Bu nedenle sağlıklı ve güvende olmaları için büyükler gerekenleri yapmalıdır. Anne ve babaların bakımı yeterli olmazsa çocuk, yasalarla
korunmalıdır. Bu amaçla çocukları koruma kurumları oluşmalıdır.
3. Bir çocuğun doğumundan itibaren bir adı ve yaşayacağı bir ülkesi olmalıdır. Çocuğun bir nüfus cüzdanı, yani kimlik belgesi olursa yaşadığı anlaşılır. Böylece çocuk sağlık,
okul gibi haklarını arayabilir. Devlet ve yasalar, çocuğun ailesinin nüfus cüzdanı çıkardığından emin olmalıdır. Bundan emin olmak için her doğan bebeğin kayıtları tutulmalı ve
takip edilmelidir.
4. Çocuk anne karnındayken gereken tüm kontroller ve bakımlar yapılmalıdır.
Çocuğa barınma hakkı sağlanmalıdır. Aile bu hakkı sağlayamıyorsa aileye yardım
edilmeli ya da çocuğa uygun barınaklar sağlanmalıdır.
Çocuk daha anne karnındayken çocuğun sağlıklı doğması için iyi beslenmesi gerekir. Bunun için de annenin iyi beslenmesi ve sağlıklı olması gerekmektedir. Bunu uygulayamayan ailelere yardım verilmelidir. Annenin sağlık kontrollerinin yapıldığından emin
olunmalıdır.
Çocuk küçüklükten itibaren yeterli miktarlarda dinlenmelidir. Çocuğun sağlıklı büyümesi için 8 saat uyku uyuması gerekir. Gücünün yetmediği şeyleri yapmaya zorlanmamalıdır.
Çocuğun kendini, yaratıcılığını ve becerilerini geliştirmesi için yaşına uygun oyunlar
oynaması gerekmektedir. Bunun için ailelerin bilinçlendirilmesi ve devletin çocuklara yönelik yerler oluşturması, okullarda ise oyuna yeterli zaman ayrılması önemlidir.
Çocuğun anne karnından itibaren sağlıklı büyümesine önem verilmelidir. Tüm sağlık
kontrollerinin düzenli olarak yapılması gerekir. Bunun için aileler bilinçlendirilmeli ve ilgili kurumlar çocuğun sağlığını kontrol etmelidir. Tüm çocukların bu haklara sahip olabilmesi için hastaneler yaygınlaştırılmalıdır.
5. Fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara tüm gerekli tedavi ve destekler sağlanmalıdır.
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Bunun için toplum bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidir. Gerekli düzenlemeler sağlanmalıdır. Örneğin, sokaklar, otobüsler ve binalarda tekerlekli sandalyeler için uygun düzenlemeler yapılmalıdır.
Oyun, spor alanları ve bir takım beceriler edinebilecekleri yerler yapılmalıdır. Bu tip
yerlerde sağlık uzmanları ve eğitmenler bulunmalıdır.
6. Çocuğun, kişiliği için anlayış ve sevgi görmesi gerekmektedir. Anne-babasının gözetimi altında sevgi ve güvenlik içinde büyümelidir. Anne-babası olmayan çocuklar için
uygun ev ortamları yapılmalıdır. Bu imkânlara sahip olmayan çocuklar sağlıklı ve güvenli büyüyemezler.
7. Çocuğun herhangi bir konuda yeteneği (spor, müzik, tiyatro vb.) olup olmadığını
anlayacak çalışmalar, başta okullar olmak üzere yapılmalıdır.
Çocuklara bu yeteneklerini geliştirmeleri için gereken ortamlar ve eğitim-öğretimler
sağlanmalıdır. Okullardaki eğitim sistemlerinin çocukların yeteneklerini destekleyecek
şekilde olması gerekir. Bu, çocukların büyüdüklerinde doğru meslek seçmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca yeteneklerini bir hobi haline getirmeleri zamanlarını verimli geçirmelerini, yeteneklerini geliştirmelerini ve mutlu olmalarını sağlayacaktır.
Güzel bir dünya da mutlu insanlardan oluşur.
8. Çocuğa her acil durumda (kazalar, doğal afetler ve yangın gibi durumlarda) öncelik gösterilmelidir. Düzenlemeler de buna uygun şekilde yapılmalıdır. Bu konuda anne ve
babalar uyarılmalıdır.
9. Çocuklar dövülmemeli, hiçbir şekilde para kazanma zorunluluğu olmamalıdır.
Çocukları mutsuz edecek, davranış ve hareketlerini değiştirecek şeyler yapılmamalıdır. Çocuklar asla şiddet görmemelidir. Ayrıca dövülmemeli, aşağılanmamalı ve gereksiz korkutulmamalıdır. Toplum bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidir. Böyle davrananlara çok
ağır cezalar verilmelidir. Çocuklar böyle ortamlardan uzaklaştırılmalıdır.
10. Çocuğun hangi ülkeden olduğu, hangi dili konuştuğu vb. önemli değildir. Tüm çocuklar eşit temel hak ve özgürlüklere sahip olmalıdır. Çocuklara hoşgörülü, anlayışlı ve
başkalarının hak ve özgürlüklerine saygılı olmaları öğretilmelidir.
Bu haklara sahip olan çocukların ve bunlara uyan anne-babaların ve büyüklerin olduğu bir dünya güzel bir dünyadır.
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GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN DÜŞÜNDÜKLERİM

Koray Kuşçu
15 yaşında.
Bandırma İMKB Endüstri
Meslek Lisesi

Neden bu bildiriyi yazdınız? İyi bir dünya istediğim için
Bildirinin ana düşüncesi? Dünyaya çocuk gibi bakabilmek.
Şimdiki yaşadığımız dünyada güzel, huzurlu, mutlu yaşıyoruz demek pek de kolay
değil. Çünkü, insanlar sokaklarda güvenle yürüyemedikçe, üç-beş kuruş için her türlü
düzenbazlık yapıldıkça, haklı olan hapse atılıp, haksız olan serbest bırakıldıkça, insanlar
çöplerini denizlere atıp, sokaklara tükürdükçe, çocuklar sevilip okşamadıkça, tam tersine
onları dövüp parçalayan insanlar oldukça ve bunlar gibi daha birçok yanlış davranışlar oldukça, bu dünyaya güzel bir dünya demek gerçekten çok zor.
Peki ya eskiden böyle miymiş annelerimizin, babalarımızın yaşadığı dünya? Onların
oynama alanları daha fazlaymış; her yer çim, toprak, çiçek, böcek… Şehir merkezlerinde beton yığınları, gökdelenler yokmuş. İnsanlar gece olunca bile evlerinin kapılarını serin olsun diye açık bırakırlarmış. Düşünün işte insanların birbirlerine ne kadar güvendiklerini…
Gelelim benim güzel bir dünya için düşündüklerime:
Bizim dünyamızı iyi bir dünya yapmak için, savaşlara karşı olduğumuzu yetkili kişilere
bildirmeliyiz. Zor da olsa, en azından onlara sesimizi duyurmalıyız. Kadınlara ve çocuklara acımadan el kaldıranlara, cinayet işleyenlere, hırsızlık yapanlara müebbet hapis verilmeli. Böyle şeyleri düşünenler yapmamaya ikna edilirse, şehirlerdeki çöpler temizlenirse, insanların daha çok tasarruf yapmaları sağlanır, israflar azaltılırsa, insanların birbirlerine saygı ve sevgi göstermesi sağlanırsa, bunun gibi daha birçok yanlış düzeltilirse, bizim
dünyamızın da annelerimizin babalarımızın yaşadığı dünya gibi iyi, güzel, mutlu, huzurlu bir dünya olacağına inanıyorum.
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GİZEM’İN HAYALİNDEKİ DÜNYA

Rümeysa Ergin
5. Sınıf öğrencisi.
Ataşehir Ali Fuat Cebesoy
İlköğretim Okulu

Gizem titiz, büyüklerine saygılı ve çalışkan bir öğrencidir.
Bir gün, Gizem’in öğretmeninin “Çocuklar hayalinizdeki dünyanın nasıl bir dünya olmasını isterdiniz?” diye sormasıyla Gizem düşünmeye başladı.
Gizem soruya yanıt aramaya başladı. Eve giderken marketin önünde yaşlı bir kadın
gördü. Yaşlı kadın ağır ağır yürüyerek markete girerken bir adamın saldırısına uğradı.
Adam, yaşlı kadını çok hızlı iterek yere düşürdü ve çantasını alıp kaçtı. Gizem, öğretmeninin sorusuna yanıt bulmuştu: Gizem’in dünyasında hırsızlığa yer yoktu.
Biraz daha ilerledi. Sokakta oynayan çocukların çöp kutusunu yere döküp, çöplerle
oyun oynadıklarını gördü. Bu çocuklar hasta olabilir ve etrafa mikrop saçabilirdi. Bu yüzden Gizem çok üzüldü. Gizem’in dünyasında çevresine zarar veren insanlara da yer yoktu.
Gizem eve doğru ilerlerken birdenbire durdu, etrafına bakındı. Her yerde binaların
olduğunu gördü. Etrafında ağaçların ve yeşilliklerin olmadığını fark etti. Gizem’in dünyasında her yer yemyeşil ve ağaçlık olmalıydı.
Gizem sonunda evine vardı. Bütün bu olanları annesine anlattı. Sonra odasına çekildi.
Öğretmeninin sorduğu sorunun yanıtını defterine yazdı. Yatağına yattı ve uyudu.
Sabah erkenden kalkıp kahvaltısını yaptı. Yazısını öğretmenine göstereceği için çok
heyecanlıydı.
Öğretmen sınıfa girer girmez, Gizem hemen yazısını verdi. Öğretmen Gizem’in yazısından çok etkilendiğini söyledi. Gizem, öğretmenine gerçek dünyanın acımasız olduğunu, bu yüzden de çok üzüldüğünü söyledi.
Keşke her şey hayalimizdeki gibi olsa…
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“
2

ÖNCE SAĞLIKLI BÜYÜMEK. NİÇİN?
Neden Hızlı Büyüyorum / Bilge S. Kurt
Merkez-Kırıkkale
Öncelikle Sağlık / Ceren Özbilen
Osmangazi - Bursa
Bizim De Haklarımız Var ! / Cansu Kolay
Nilüfer - Bursa
Sağlıklı Beslenelim Sağlıklı Yaşayalım / Kürşat Kılınç
Esenler -İstanbul
Önce Sağlıklı Büyümek Niçin? / Tilbe Kurt
Buca – İzmir

”
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NEDEN HIZLI BÜYÜYORUM?

Bilge S. KURT
3. Sınıf öğrencisi,
Kırıkkale Kızılırmak
İlköğretim Okulu

Ben üçüncü sınıfa gideceğim. Arkadaşlarımdan daha uzun olduğum için annem beni
hastaneye götürdü. Erken genç kız olmaya başladığımı, iğneler yaptırmam gerektiğini
söylediler. Çok üzüldüm. Annem bana daha kötü hastalıkları olan çocukları anlattı. Birlikte hastalığımla ilgili araştırma yaptık. Bence çocuk hasta olduğunda nasıl bir hastalığı olduğu ona anlatılmalı. Büyükler anlayamayız zannediyorlar, ama yanılıyorlar. Araştırmalarımızdan öğrendiklerimi ve hızlı büyümenin zorluklarını anlatmak istiyorum.
Hastalığımın adı Puberte Prekoks… Doktorlar birçok çocukta görülen bu hastalığın
nedenini bulamamışlar, ama yediğimiz zararlı gıdalar bu hastalığa sebep olabilirmiş. Bu
kötü yiyecekler, büyüdüğümüzde kanser gibi kötü hastalıklara, hızlıca büyüyüp hazır olmadığımız şeylerle (annem bu şeylerin ne olduğunu anlatmadı) karşılaşmamıza sebep
olabilirmiş. Ayrıca büyüdüğümüzde boyumuz kısa kalabilirmiş. (Ama bütün arkadaşlarımdan uzunum sonra nasıl kısa olacağım?) Diğer arkadaşlarımdan kocaman göründüğüm için onların yaptığı yaramazlıkları ben yapınca öğretmenim sen büyüksün diye bana
daha çok kızıyor, üzülüyorum. En arkada neden hep ben oturuyorum; sınıftaki tek gözlüklü de benim, tahtayı uzaktan görmüyorum. Arkadaşlarım beni “uzun, uzun” diye kızdırıyorlar. Bana hep abla kıyafetleri alınıyor, ama sınıftaki kızların giysileri daha süslü.
Annem, engelli arkadaşlarımın halini anlatıp bu kadar üzülmemin anlamsız olduğunu söylüyor. Ama büyüklere demek istiyorum ki; sağlıklı büyümek bizim hakkımız. Kötü
maddelere maruz bırakmayın çocukları. Çünkü bu maddelerle karşılaşıp hasta olursak
sağlıklı büyümek ve sağlıklı yaşamak hakkımızı elimizden almış oluyorsunuz.

Çocuk Bildirileri Kitabı

| 31

ÖNCE SAĞLIKLI BÜYÜMEK, NİÇİN?

Ceren Özbilen

12 yaşında. Emine Örnek
Eğitim Kurumları

Neden bu bildiriyi yazdınız ? Sağlıklı büyümek çok önemlidir. Hayatta en önemli şey
sağlıktır. Bu nedenle bu bildiriyi yazdım.
Nasıl yazdınız? Sağlıklı olduğum için kendime şükrettim. Bazılarının sahip olmadığı
imkânlara sahip olduğum için sevindim. Duygulandım.
Bildirinizin konusu, ana düşüncesi? Bildirimin konusu “Önce Sağlıklı Büyümek, Niçin?” Ana düşüncesiyse, her şeyden önce sağlığımıza önem vermeliyiz.
Sağlık.. Bu kelime size ne anlatıyor? Herkes farklı bir düşünceye sahiptir. Eski çağlarda, hastalıklardan uzak olma diye ifade edilirdi mesela. Kimisi ruhumuzun huzurlu
olması,kimisi rahatça nefes alabilmek,kimisi iyi beslenmek diye tanımlar. Ama genel olarak tanımı sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki,
ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hâlidir.
Ne olursa olsun sağlık her şeyden önce gelir. Örneğin biz dersleri daha çok önemsiyor
olabiliriz, ama dersler de sağlığımızı elbette etkiler. Öncelikle stres… Stresli olursak neler
olur neler! Yarın sınavım var, çok heyecanlıyım, ya yanlış yaparsam… Bu cümleleri kendi ağzınızdan duyduğunuz anda stres başlar. Ardından baş ağrıları, mide kasılmaları, yorgunluk… Yorgun olursan sınava konsantre olamazsın ve sınav sonucun kötü olur. Böyle
bir şeyin olmasını istemiyorsak, sağlığımıza önem vermeliyiz. Öncelikle rahat olmalıyız,
dinlenmeliyiz. İyi, pozitif şeyler düşünmeliyiz. Çok kötüysek bir ağrı kesici alabiliriz.Ya da
kendimizce yöntemler geliştirebiliriz. Ne olursa olsun stresli olmamalıyız.
Sadece stres mi? Beslenme de çok önemli. Hele okuldayken. Her şeyden yemeliyiz.
Acelen var, arkadaşlarınla futbol oynayacaksın… Peki ya beslenmezsen enerjiyi nereden
bulacaksın? İyi beslenmezsek derslere konsantre olamayız, başarısız oluruz. Ama dengeli
beslenmek sadece makarna yemek değildir. Makarnanın yanında salata, köfte, yoğurt gibi
gıdalar da tüketmeliyiz. Dengeli beslenme, adı üstünde her şeyden almamızdır. Ve su…
Her gün bol bol su içmeliyiz. Hangi yaşta olursak olalım.
Sağlık, biraz daha düşününce anlıyoruz ki sağlık,hayatımızın en önemli kavramıdır.
Nereden girersek girelim, sağlıktan çıkıyoruz. Her şeyle sağlığın bir alakası vardır, bilgisayarda çok oynuyorsak göz sağlığımız tehlikededir. Güzellikle ilgileniyorsanız bir sivilce
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hem güzelliğinizi hem sağlığınızı tehlikeye atar. Geceleri geç yatıyorsanız boyunuz uzamaz. Çok yüksek sesle müzik dinliyorsak her zaman, kulaklarımız hasar görür. Yaşamak,
öğrenmek, hayatın tadını çıkarmak için sağlıklı olmamız gerekir. İlk başta anlamayız, ama
başımıza gelince öyle iyi anlarız ki…
Düşünün hasta olan bir kişi görevini yerine getiremez. Bu bir öğretmense, öğrenciler
bilgisiz kalır. Doktorsa, hastalarının hastalığı artar. Bu bir öğrenciyse, ödevler artar. Grup
çalışmasıyla olan işler ilerlemez. Sağlığın önemini bilmeliyiz.
Önce sağlıklı büyümek.Niçin? Sağlıksızsak diğerlerinin önemi yoktur. Siz bir engelliyi görünce onun şanslı olduğunu mu sanıyorsunuz? Bazı kişiler, o evde oturuyor ne şanslı diyorlar. Ne kadar yanlış bir düşünce! Bir insan, başına gelirse kötü bir şey olduğunu
anlarmış ancak. Çok hastalık var ve hiç kimse kusursuz değil. Herkesin bir kusuru vardır. Mesela ben gözlük takıyorum. Önemli olan burada görünüm değil sağlığımızdır. Ben
gözlük takınca, bir arkadaşım, ben asla gözlük takmak istemezdim demişti. Ama gözün
bozulmuşsa gözlük takmak zorundasındır. Sonra ameliyat olur çıkarırsın, ya da lens takarsın. Eğer takmazsak gözümüzün bozukluğu artar.
Hep böyle yargılar sağlığımızı etkiler zaten. Arkadaşlarınızın sizle alay etmesi mi daha
kötü, kör olmak mı? İnsanlar böyle düşünmüyor ki. Görünüş, alay etme, kalıplaşmış yargılar, ilişkiler… Bunlar sağlığımızı bozan unsurlar. Ama hasta olmamak için önlemimizi
önceden almalıyız. Kışın kısa kollu bluz giymek, işte hasta olmak garanti! Bu yüzden kar
yağdığında şapka atkı takmak, anorağımızı almak çok önemli. Ya da her gün elimizi, yüzümüzü yıkamak… Küçük şeyler önemsiz gibi gözükse de her şeyin başı olduğu için çok
önemlidir. Nasıl bir eşyada küçücük bir çivi olmasa tüm eşya yıkılırsa biz de küçük bir
şeyi önemsemezsek başımıza büyük iş gelir.
Şimdi gelelim sağlık piramidinin en önemli katmanına… Spor yapmak! Herhangi bir
spora başlamak bile tüm hayatımızı değiştirir. Sporun bize çok yararı vardır. Her spor bize
tecrübe ve güç kazandırır. Tabii yaşa göre spor yapmak da önemlidir. 70 yaşında birinin
koşmasını ya da 5 yaşında birinin atletizmde başarılı olmasını bekleyemeyiz. Sporların
her yaşa göre farklı yararları var. Spor, çocuk ve gençlerde mutluluk sağlar; öfkeyi kontrol
edebilmeye, saldırganlığı frenlemeye yardımcı olur. Erişkinlerin, dinç ve dinamik görünmelerini sağlar. Spor, özellikle çocuklarda sosyal ilişkileri arttırmada ve yaşıtları ile daha
iyi arkadaşlıklar kurmada büyük bir yer tutuyor. Bu yaş gruplarında sorumluluk duygusunun yanı sıra, öfkeyi kontrol edebilme, saldırganlığı frenlemede sporun göz ardı edilemeyecek etkisi bulunuyor.
Kasları güçleniyor, takım duygusu
Ve kalıplaşmış yargılar… Spor yapmamak için en kötü nedendir. Hepimiz kabul edelim, erkekler spor konusunda daha ilgilidir çoğunlukla. Ama bu hiçbir kız spor yapmaz,
sevmez anlamına gelmez! Çok ünlü kız sporcular, sağlık uzmanları, doktorlar da var. Futbolu seven kız azdır, ama seveni de çok iyi oynar. Azdır diye kızları küçümsememeliyiz.
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Evet insanların önyargılarını kırmak zaman alır, ama yılmayarak ve çalışarak bunu göstermeliyiz.
Gençlerin %33’ü spor yapmıyor, çünkü başarılı olamayacağını düşünüyor. Güvensizlik, spor yapmamamız için bir engel olmamalı. İlk başta hepimiz heyecanlanır, endişeleniriz, ama sağlıklı ve başarılı olmak için çalışmalı ve kendimize güvenmeliyiz.
Her neyse konumuza dönelim. Spor seni sağlıklı yapmanın yanı sıra fit de yapar. Rekabeti öğretir. Yeni arkadaşlıklar kurmamızı sağlar. Bu böyle sürüp gider…
Spor yapmak zorunda değiliz elbette. Ama bu bize eksiler getirir. Eğer spor yapan ve
yapmayan iki kişiyi karşılaştırırsak bu teori kanıtlanır. Spor yapan güçlüdür, kendine güvenir, zıplamasından koşmasına kadar her şeyi iyidir. Kasları iridir. Spor yapmayan hem
fiziksel hem ruhsal açıdan gelişmemiştir.
Bazı hareketli etkinlikler de spor olmasa bile bizi geliştirir. Mesela dans etmek, bize büyük yarar sağlar. Buz pateni de öyle. Koordinasyonumuz iyi olur buz pateniyle. Amigoluk
bile becerilerimizi geliştirir! Önemli olan fit ve sağlıklı olmalıdır. Hiçbir şeyi umursamayın, yılmayın, çalışın ve başarın. Kendinize bir slogan bulun ve amacınızı hep tekrar edin.
Şimdi gelelim sonuca. Sağlıklı olmak kavramını iyice biliyoruz. Ama uyguluyor muyuz? Derslerde öğrendiklerimiz, öğütler, yazılar… Bunları öylesine mi uyguluyoruz? Eğer
öyleyse bir daha düşünün.
Ne olursa olsun her şeyin başı sağlıktır. Sağlığın önemini unutmayalım.
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BİZİM DE HAKLARIMIZ VAR!

Cansu Kolay
12 yaşında.
Özel Bursa Emine
Örnek Koleji

Neden bu bildiriyi yazdınız? Çocukların niçin sağlıklı büyümeleri gerektiğini anlatmak ve bu konuya büyüklerin dikkatini çekebilmek için.
Nasıl yazdınız? Önce konuyu düşünüp bir planlama yaptım ve bunları kompozisyon
haline getirdim.
SAĞLIKLI ÇOCUKLARA AYDINLIK GELECEKLERE
Sağlık deyince aklınıza neler geliyor? Benim aklıma sağlık denince “mutluluk’’ kelimesi geliyor. Çünkü sağlıklı bir insan mutludur. Hayattaki en büyük zenginlik sağlıklı olmaktır. İnsanlık için sağlıklı bir gelecek ancak sağlıklı nesiller yetiştirmekle mümkündür.
Siz sağlıklı büyümek için neler yapıyorsunuz peki? Aranızdan bazılarınızın sanki “dengeli beslenmek’’ dediğini duydum. Bu söylediğiniz bence de çok mantıklı. Çünkü sağlıklı
büyümek için ilk şart dengeli beslenmektir.
Eğer gelecekte sağlıklı bir nesil istiyorsak sağlıklı beslenen bebekler, çocuklar ve gençlerle işe başlamalıyız. Örneğin bebekler ilk altı ay mükemmel bir besin olan anne sütünden yoksun bırakılmamalı. Biliyor musunuz yeteri kadar anne sütü ile beslenmiş olan bebeklerin bağışıklık sistemi anne sütü ile beslenmemiş olanlara göre çok daha güçlü oluyormuş. Ayrıca anne sütü ilerideki obezite sorunlarını da engelliyormuş.
Bence sağlıklı nesiller için öncelikle çocukların ve gençlerin ‘’fastfood’’ denilen yemek
alışkanlığından vazgeçirilip sağlıklı geleneksel Türk yemekleri ile beslenmeleri sağlanmalı. Sağlıklı büyümek için sadece dengeli beslenmek yeterli mi peki? Bu sorunun cevabı da
bence kocaman bir hayır. Spor olmadan sağlıklı büyümek imkânsız. Çocuklar ve gençlerin hem fiziksel hem ruhsal sağlıklarının yerinde olması için sevdikleri bir spor dalı ile
uğraşmaları şart.
Beslenme ve spor sağlıklı büyümek için gerekli fakat temizlik ve hijyen olmadan bunlar yetersiz kalacaktır. Sağlıklı büyüyen ve gelişen çocuklar önce ülkemizin sonra dünyanın geleceği açısından çok önemli. Sağlıklı büyüyen nesiller, sağlıklı düşünüp, ülkelerine
ve dünyaya faydalı birer birey olacaklardır.
Eeee ne demiş atalarımız “Her şeyin başı sağlık’’. Gerçekten de bireylerin gerek eğitim,
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gerek çalışma hayatlarını düşündüğümüzde sağlıklı büyümenin önemini daha iyi anlıyoruz.
Anne ve babalara sağlıklı bireyler yetiştirme konusunda çok büyük görevler düşüyor.
Sonuç olarak sağlıklı büyüyen nesiller sağlıklı bir gelecek vaat etmektedir.
“En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır.’’ sözünden yola çıkarak, çocuklarımızın
sağlıklı büyümesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayıp, ülkemizi yöneten kişilerin de bu
konuyu titizlikle ele alıp farklı çalışmalarda bulunulmasını tüm kalbimle diliyorum. Sağlıklı çocuklarla aydınlık geleceklere…
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SAĞLIKLI BESLENELİM SAĞLIKLI YAŞAYALIM

Kürşat Kılınç
6. Sınıf Öğrencisi.
Çiftehavuzlar Bilgi ve
Kültür Evi

Düzenli Beslenmek İçin Oksijene Yani Temiz Havaya İhtiyacımız Vardır!
Ağaçlarımızı Kesmeyelim.

BESLENME
Beslenme, insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için
değerlerini yeterli miktarlarda alıp vücudunda kullanmasıdır. Bu öğelerin herhangi biri
alınmadığında veya gereğinden az veya çok alındığında, büyüme ve gelişmenin engellendiği ve sağlığın bozulduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur…
Vücudun büyüme ve gelişmesi, verimli çalışması, dış etkenlere ve hastalıklara dirençli
olabilmesi için sağlığın temelini oluşturan yeterli ve dengeli beslenme önemlidir…
GÜNLÜK ALINMASI GEREKEN BESİNLER
Yeterli ve dengeli beslenme için değişik yaş, cinsiyet ve özel durumlardaki bireylerin
enerji ve besin öğeleri gereksinimleri farklıdır…
Bu nedenle, besinlerimizi, besleyici değerleri yönünden 4 grup altında toplayabiliriz.
Grup1: Süt ve sütten yapılan yiyecekler;
Bu grup kalsiyum için en iyi kaynaktır…
Süt, yoğurt, peynir, çökelek, süt ile yapılan tatlılar bu gruba girer. Bu gruptaki
yiyecekleri herhangi birinden veya birkaçından 2 porsiyon yenilmelidir.
En az 1 büyük boy su bardağı süt veya yoğurt, kibrit kutusu büyüklükte peynir, büyük
kase muhallebi veya sütlaç 1 porsiyon kabul edilir…
Grup2: Et tavuk, balık, yumurta, kuru nohut, fasülye, mercimek ve bu besinlerden yapılan ürünler enerji verir;
Herhangi birinden veya birkaçından hergün 2 porsiyon yenilmelidir.
Grup3: Taze sebze meyveler;
Karnıbahar, kereviz, patlıcan, enginar, pancar, kabak, domates, salatalık, biber,
yeşil yapraklı sebze ve otlar. Havuç Ve her türlü meyve sebzeler bu gruba girer…
Çocuk Bildirileri Kitabı
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Grup4: Tahıllar ve tahıllardan yapılan yiyecekler bu gruptadır. Bu grup temel enerji
kaynağımızı oluşturur... Ekmek, makarna, şehriye, pirinç, bulgur, kuskus, börekler, un ve
irmikten yapılan tatlılar bu gruptandır.
A, C, E ve B grubu vitaminleri ile demir, magnezyum, fosfor ve iyot minarelleri açısından zengindir.
Kara üzüm; Hipertansiyon, kalp krizi ve felç olasılığını en aza indirir.
Portakal; Kışın bol bol yenilenler içinde C vitamini bulunan meyvedir.
MEYVE VE SEBZE KARDEŞLER
Maydonoz, karpuz, portakal, kıvırcık, muz, patlıcan, kiraz, üzüm, kavun, çilek, armut.
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ÖNCE SAĞLIKLI BÜYÜMEK: NİÇİN?

Tilbe Kurt

14 yaşında.
İzmir Yöneliş Koleji.

Neden bu bildiriyi yazdım?
Gelecek nesiller daha sağlıklı beslenip zihinsel ve fiziksel olarak daha güçlü, dinamik
olmalarıdır. Peki ülkemizde veya dünyada kaç çocuk bu büyüme koşullarını elde edebiliyor? Herkesin dikkatini bu noktaya çekmek istiyorum.
Nasıl yazdım?
Biz çocukların sağlıklı yaşaması için, daha çok organik besinler üretilmelidir. Ailelerimiz bu konuda bilgilendirilmelidir. Çünkü bir çocuk ailesi tarafından nasıl yetiştirilirse kendi çocuklarını da o şekilde yetiştirir. Ben de bu noktadan hareketle öncelikle arkadaşlarımın fikirlerini aldım. Bizler özel okulda okumamıza rağmen (ailemiz bize bu fırsatı sunabilirken) ne kadar sağlıklı büyüyebiliyorduk? Ya bizim imkânlarımızda olmayan
diğer arkadaşlarımız! Bunu sorguladığımda daha üzücü sonuçlarla karşılaştım. Bildirimi
bu doğrultuda yazmaya karar verdim.
Tüm bunları sorgularken bir de gündeme GDO’lu ürünler ortaya çıktı. Ben ve arkadaşlarım besinleri elde etme konusunda sıkıntı yaşamıyorduk, ama ne kadar sağlıklı, organik besinler tüketiyorduk? Ailelerimiz ne kadar bilinçliydi? Üzülerek belirtmek istiyorum ki GDO’lu besinler yüzünden sağlıklı beslenemediğimizi fark ettik. Arkadaşlarımla
yapmış olduğumuz çalışmalarda ailelerimizi bilinçlendirmeye çalıştık. Sayımızı gün geçtikçe çoğaltmalı ve bu konuya herkesin dikkatini çekmeliydik.
Bildirimin konusu ve ana düşüncesi:
Sağlıklı büyümek her çocuğun temel hakkıdır. Bu yüzden organik besinlere önem verilmelidir, çünkü organik besinler zihinsel ve fiziksel gelişimizi katkı sağlar. Fakat günümüzde GDO’lu besinler nedeniyle biz çocuklar sağlıklı beslenemiyoruz. Bilim adamları,
bir yandan bitkilerin genetiği ile oynayarak daha çabuk büyümesini sağlıyorlar, ama bir
yandan da çocuklar için gerekli olan vitaminlerin ölmesine neden oluyorlar. Bu durum
böyle devam ederse bizden sonraki nesiller hiç organik, sağlıklı besinler tüketemeyecekler. Bu durum da gelecek nesillerin yaşamlarının daha kısa sürmesine neden olabilecek.
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Bu konuda, çocukların ne düşündükleri öğrenilerek ortak bir sonuca varılabilir. İnsanlara
GDO’lu ürünlerin sağlığımız için ne kadar tehlikeli olduğu anlatılabilir.
Biz bu noktalarda insanları bilinçlendiremezsek, sağlıklı bir neslin yetişmesini nasıl
bekleyebiliriz. Sağlıklı toplum ancak sağlıklı bireylerden oluşabilir. Sağlıklı bireylerin yetişmesi için, herkesin bu konuya aynı duyarlılıkla yaklaşması gerekir. Özellikle de yakın
çevremiz olan ailelerimiz, çevremiz ve siz büyüklerimiz…
Organik besinlerin tanıtımı için sloganlar afişler hazırlanıp insanların dikkati çekilmelidir.
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“
3

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ?
Nitelikli eğitim aldığınızı düşünüyor musunuz?
Bir Üstün Zekâlının Eğitim Hikâyesi / İlteriş Yağıztekin Eroğlu
Merkez -Sakarya
Eğitimde Nitelik Arayışı / Doruk Gültekin
Merkez-İzmir
Eğitimde Fırsat Eşitliği / İlayda Taş / Esenler
İstanbul
Kızlar ve Erkekler Eşittir / Duygu Akmeşe
Merkez- Kütahya
Eğitimde Fırsat Eşitliği / Rojda Ersönmez
Merkez-Adıyaman
Çocuk, Suç ve Eğitim / İsmail Ozan Çelikel
Servergazi -Denizli
Sizin Bize Bırakacağınız Dünyada Çocuk Olmak / Beril Kesen
İncilipınar-Denizli
Bütün Çocuklar Eşittir / İpek Şenel
Atakent-İstanbul

”
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BİR ÜSTÜN ZEKÂLININ EĞİTİM HİKÂYESİ
İlteriş Yağıztekin
Eroğlu
Sakarya Zübeyde Hanım
İlköğretim Okulu 4. Sınıf
Öğrencisi

19 Şubat 2001 tarihinde dünyaya gelmişim.
Annem ve Babamın anlattığına göre 3 yaşına kadar konuşmamış, her şeyi işaretle istemiş veya anlatmışım.
3 yaşından itibaren konuşmaya başladığımda okumaya da başlamışım.
4 yaşında bilgisayar kullanmayı öğrenmişim. O yaşta okuyor ve bilgisayar klavyesi ile
yazabiliyordum. Annem ve babamın aldıkları kitapları okuyor ve bilgisayar konusunda
kendimi geliştirmeye çalışıyordum
5 yaşımda anaokuluna gittiğimde okul müdürü beni bir sınava alarak bilgimin ilköğretim ikinci sınıf seviyesinde olduğunu söyledi. Okul müdürünün yönlendirmesiyle 72 aylıkken, yani altı yaşımı doldurduğumda Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi’nde Viskar (WISC-R ) zekâ testine tabi tutuldum ve Üstün Zekâlı olduğum
söylendi.
Eğitim uzmanlarının tavsiyesi üzerine annem ve babam üstün zekâlılara özel eğitim
veren ilköğretim okulu ve öğretmen arayışına girdiler. Ancak üstün zekâlılara özel öğretim veren bir okul bulamadıkları gibi, özel ilgi gösterecek bir öğretmen de bulamadılar.
Çaresiz, bir devlet okulunda 45 kişilik bir sınıfta öğrenim görmeye başladım.
Bu arada Babam Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü yetkilileri ile
görüşüp bir çözüm aradı. Ancak, üstün zekâlılar için ayrı bir okul veya sınıf olmadığını
ve Üstün Zekâlılar için kısa adı BİLSEM olan ve üstün zekâlı çocuklara okul dışı zamanlarda eğitim desteği veren “Bilim ve Sanat Merkezleri”nden birinin Sakarya’da olduğunu öğrendi.
Babam Sakarya BİLSEM Müdürü ile görüşerek benim BİLSEM’ e alınmam için başvurdu. BİLSEM Müdürü üçüncü sınıftan öğrenci alındığını ancak Benim Viskar (WISC-R)
belgem olduğu için Bakanlıkla görüşüp beni 2. Sınıftan itibaren BİLSEM’ e alabileceğini söyledi.
Kısa bir zaman sonra babamı arayarak Bakanlıkla görüştüğünü ve ikinci sınıfta beni
BİLSEM’ e alabileceğini bildirdi. Ancak ikinci sınıfa geldiğimde öğrenci sayısının fazla-
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lığını öne sürerek beni BİLSEM’ e almadılar. Doğal olarak ben ve ailem hayal kırıklığına
uğrayarak üzüldük.
Üçüncü sınıfta beni RAM’da BİLSEM için yapılan bir eleme sınavına, sınava 1 saat kala
çağırdılar.
Bu sınavın sonuçlarına baktığımda benim kontenjan dışı kaldığımı gördük. Sınava itiraz ettik. Bunun üzerine yeniden Viskar (WISC-R ) testine aldılar.
Daha sonra benim Üstün Zekâlı olduğumu, ancak ikinci testte 130’un altına düştüğüm
için BİLSEM’ e alınamayacağım söylendi.
Oysa uzmanlar zekâ üstünlüğünün gerilemeyeceğini, yapılan testin ortamı, test uygulanan çocuğun test sırasındaki psikolojisinin de etkili olduğunu söylüyor.
Şimdi BİLSEM’ e gidemiyorum. Ayrıca özel eğitim de alamıyorum.
Bu ülkede engelli kardeşlerimizin eğitimi ile ilgili bir şeyler yapılıyor. Bu onların hakkıdır. Ancak üstün zekâlıların eğitimi için henüz bir şey yapılmadığını ben ve ailem yaşayarak öğrendik.
Her fırsatta “Çocuklar ve gençler bizim geleceğimizdir” deniyor. Ancak çocuklar ve
gençlerin eğitimi ile ilgili bir şeyler yapılmıyor.
Ülkemizde bir yandan aile veya öğretmenlerin fark edemediği Üstün Zekâlı çocuklar
heba olurken; diğer yandan fark edilen çocuklar da özel bir eğitim alamıyor.
Unutulmamalıdır ki “ Özel eğitim almayan üstün zekâlılar körelmeye mahkûmdur.”
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EĞİTİMDE NİTELİK ARAYIŞI

Doruk Gültekin

İzmir. ÖZEL TAKEV
İ.Ö.O 6. Sınıf öğrencisi

Eğitim, dünyaya bakış açımızı zenginleştiren, dünyaya geldiğimizden itibaren anlamaya çalıştığımız hayatı öğreten, bizleri insan olma olgunluğuna çıkartan, insanlığın geçmişten günümüze kadar getirdiği bir bilgi birikimidir. Bu açıdan eğitimden faydalanmak her
çocuğun hakkıdır. Çünkü insanlığın gelişimi eğitim ile sağlanacaktır. Bu eğitim anlayışında, eğitim veren merkezlerin yurdun birçok köşesine açılması, içinde bulunduğu koşulları
en iyi biçimde değerlendirmesini bilen eğitimcilerin yetiştirilmesi olmalıdır. Ayrıca, cinsiyet farkı gözetmeden eğitimin her çocuğa ulaştırılmasıyla, bölgelerdeki tüm çocukların
okumasına imkan verilmesiyle, her çocuğun topluma güven duymasıyla, çevre koşullarından dolayı ulaşılamayan çocuğa ulaşılmasıyla, ilgi- yeteneklerine göre değerlendirmenin yapılmasıyla, her çocuğun ayrıcalığını göstermesine destek veren yaşam boyu sürebilecek bir anlayışla gerçekleştirilebilir.
Eğitimde nitelik, birbirine saygı duyan, duygu ve düşüncelerini ve inandıklarını anlatabilen, dostluğun önemini bilen, dürüst bireyler yetiştirildiğinde sağlanır. Bu eğitim anlayışı devlet, toplum tarafından desteklenmeli, onların temel politikası olmalıdır. O zaman nitelikli insanlar değerlendirilebilir, nitelikli olmanın bir kayıp olmadığı anlaşılır.
Eğitimde yabancı dilin öğretilmesine öncelik verilmeli çünkü diller aracılığı diğer ülkelerle iletişimi artacak, eğitim zenginleşecektir. Farklı düşüncelerin tartışıldığı, çeşitli yazarların düşüncelerinin değerlendirildiği, yazarlığın öneminin anlatıldığı, desteklendiği
eğitim, çocukların mutlu olmalarını sağlayacaktır. Sanatın her çocuğa tanıtıldığı, derslerin sayıları artırılan müzelere gidilerek işlendiği, tiyatro ile zenginleştirilen eğitim de niteliği artıracaktır. Çünkü bir toplumun eğitimdeki gelişimi, geçmişten getirdiği bilgiyi, değeri sonraki kuşaklara aktarılmasında saklıdır.
Ben nitelikli eğitim aldığımı düşünüyorum. Ya diğer çocuklar? Eğitim, istedikleri halde fakirlikten dolayı okumayan, birkaç çocuğun kurtarıldığı anlayış ile değil, toplumun
bütününe yayılan, her çocuğa fırsat ve imkan eşitliğinin tanındığı anlayışla verilmelidir.
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EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

İlayda Taş
7. Sınıf Öğrencisi.
Çifte Havuzlar Bilgi ve
Kültür Evi

Türkiye’deki çocukların bazıları engelli olduğu halde eğitim hakları en temel haklarıdır. Batıdaki çocukların rahat eğitim aldığı göz önüne alınarak doğudaki çocuklara da rahat bir eğitim hakkı verilmelidir. İstanbul’da koleje giden çocuklar sıralarında tek tek oturuyor. Ama doğudaki çocuklar sıralarında 3’er, 4’er hatta 5’erli oturuyorlar. Doğudaki çocukların da İstanbul’daki çocuklar gibi tek tek oturmaya hakları var. Bunları göz önüne
alarak doğudaki çocuklara bir fırsat tanıyıp eşitlik sağlanmalıdır.
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KIZLAR VE ERKEKLER EŞİTTİR

Duygu Akmeşe
13 Yaşında. Kütahya
Emine Arıoğul İlköğretim
Okulu Öğrencisi

Çocuk hakları insan kavramının içine alınması gereken bir konudur. Bireyin kendini tanıması, bilmesi, benliğini kabullenmesi, kız ya da erkek olarak cinsiyet rolüne uygun
davranması cinsel kimlik diye tarif edilir. Her zaman kızlar, erkeklerin yanında küçük görülüp eziliyor. Bu duruma birinin ya da birilerinin “DUR!” demesi lazımdır.
Tarihin belli dönemlerinden bu yana kız çocukları aileleri tarafından hor görülmüş,
ezilmiş, onlara ikinci sınıf insan muamelesi yapılmıştır. Erkek çocukları kız çocuklarına göre daha üstün tutulmuştur. Hatta kız çocuklarının öldürülmesi durumuna bile rastlanmıştır. Günümüzde eski dönemlerdeki gibi kız çocuklarının öldürülmesi gibi olaylarla karşılaşıp bunlara tanık olmasak da kız çocuklarının okula gönderilmemesi sorununu
da aşabilmiş değiliz. Bu olumsuz davranışlar, kızların hor görülüp, erkeklerin daha üstün
tutulduğunu göstermektedir.
Köydeki kız çocukların da eğitim- öğretim hakkından faydalanmamasının yanında bu
çocuklar farklı işlerde çalıştırılıyor. Bu yüzden kız çocuklar yaptıkları işlerde de bulaşıcı,
ölümcül v.b hastalıklara yakalanabiliyorlar. Bilerek veya bilmeyerek çocuklar sağlık hakkından da faydalanamıyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin çok
sayıda maddesi çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini desteklemektedir. Her çocuk
yaşama hakkına sahiptir. Her çocuk eğitim hakkından yararlanmalıdır. Erkekler üstün tutulmamalıdır. Kız erkek eşitliği her konuda sağlanmalıdır.
Belki bu durumda okula gönderilmeyen kızların aileleri çocuklarına iyilik yaptığını
düşünüyor. Çocuklara özellikle kız çocuklarına konuşma hakkı bile verilmiyor. Çocuklarının hayatı onların elinde oluyor ve kendi çocuklarının hayatını mahvediyorlar. Eğitimsizlik cehaleti beraberinde getirir. Bu durumda kız çocukları cehalete sürükleniyor.
Türkiye’de kız çocuklarının eğitim hakkının olmadığını düşünenler yanılıyor. Kızlar ve
erkekler eşittir.
Bu dengesizliği gidermek hepimizin elinde. Yediden yetmişe millet olarak kız çocuklarımızı kaybetmeyelim. Onları kazanıp devletimizi, milletimizi daha yüksek seviyelere
çıkartalım.
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EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Rojda Ersönmez
Adıyaman.
İMKB İlköğretim Okulu
8. sınıf öğrencisi

Bu soruya cevabınız “evet” ise çok yanılıyorsunuz. Eğer fırsat eşitliği var ise neden sınavlarda köy ve kent ortalamaları arasında uçurumlar var? Köylerde okuyan çocuklar şehirde okuyan bizler kadar olanağa sahip mi? hayır değil. Köylerde okuyanlarla tek eşitliğimiz MEB’ in ücretsiz dağıtığı ders kitapları. Onlar ne kadar iyi dinleseler de pratik yapacak test kitaplarına sahip değiller. Köyde kitapevi mi var ki sahip olsunlar? Hadi ulaştılar farz edelim, taşra okullarının öğretmen düzensizliğine ne demeli? Okulda sadece bir
öğretmen olması durumunda her yaştaki çocuğa ve her derse aynı öğretmenin girmesi
ne kadar başarı getirir ki? Tüm bunların yanı sıra her ailenin maddi durumu aynı değil.
Maddi durumu iyi bir ailenin çocuğu özel ders alıp her istediği kaynağa ulaşırken, maddi durumu kötü olan bir ailenin çocuğunun suçu ne? Bir de başka yönden bakalım. “Haydi, Kızlar okula” ve “eğitimde destek” gibi eğitimi destekleyen birçok kampanya var. Buna
rağmen hala annesi, babası istemediği için okula gidemeyen birçok çocuk var ve bu çocukların çoğunluğunu kızlar oluşturuyor. Bu eğitimde cinsiyet ayrımcılığı olduğunun en
iyi kanıtıdır.
Bütün bu örnekler gösteriyor ki ülkemizde fırsat eşitliği henüz sağlanmamış. Biz çocukların dileği ise cinsiyet farkı ve maddi durum gözetmeksizin eğitimde fırsat eşitliği
sağlanarak çağdaş toplum düzeyine erişebilmemizdir.
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ÇOCUK, SUÇ VE EĞİTİM

İsmail Ozan Çelikel
Denizli.
Özel PEV İlköğretim
Okulu 7. sınıf öğrencisi

Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin duyurusunun konularını görünce, içlerinden en
çok iki başlık dikkatimi çekti: Çocukların Yargılanması ve Eğitimde Fırsat Eşitliği. Çünkü bunların daha öncelikli sorunlar olduğunu düşündüm. Yargılanan bir çocuğu düşünüp
kendimi onun yerine koyunca, ne kadar korktuğunu, ne kadar endişelendiğini ve gördüğü
herkese öfkeyle baktığını hisseder gibi oldum. Eğitimde fırsat eşitliğini yakalayamayanları düşününce, sadece maddi imkânları iyi olmadığı için herkesin eşit bir eğitim alamaması eşitlik ilkesine ve Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine aykırıdır. Bu konular her ne kadar birbirlerinden uzak görünse de birbirleriyle çok yakından ilişkilidirler.
Ankara Ticaret Odası’nın çocuk suçlarıyla ilgili istatistiklerine göre, cezaevindeki her
yüz kişiden üçü çocuk. Yüz cinayet şüphelisinden dokuzu çocuk. Mala karşı işlenen suçlarda her yüz şüpheliden yirmi beşi çocuk. İntihara teşebbüs eden her yüz kişiden yirmisi çocuk. Her geçen gün suç oranı ve suçlu çocuk oranı artmaktadır. 21. yüzyıl için bu çok
ağır bir tablo.
Şu günlerde her gece televizyonlarda çocuklarla ilgili haberleri görebiliyoruz. Taş atan,
hırsızlık yapan ve yaralama olaylarına karışan çocuklar… Bunlar her ne kadar kötü durumlar olsa da suçun çocuklarda olduğunu kim söyleyebilir? Suça itilmiş bu çocukların
yaptıklarını onlara yükleyemeyiz. Bir çocuk soyadı ne olursa olsun, ailesi kim olursa olsun, zekâ düzeyi ya da eğitim düzeyi ne olursa olsun kendisine söyleneni yapar. Bu da suçun çocuklarda değil yetişkinlerde olduğunun en büyük kanıtıdır. Çevresindeki herhangi bir örnek herhangi bir kötü düşünce onu çok çabuk etkileyebilir. Yani suçlu çocuk yoktur; suça itilen çocuk vardır.
Suçun çeşitli nedenleri vardır; bunlar: maddi imkânsızlıklar, siyasi nedenler, psikolojik baskılar, olumsuz örnekler, aile içi şiddet ya da bunlardan herhangi biri olabilir. Ankara Ticaret Odası’nın araştırmalarına göre çocukların işlediği hırsızlıklar ekonomik kriz ile
birlikte artış göstermiştir. Yine son zamanlarda artan terör provokasyonları ile birlikte sokak gösterilerine katılan çocuk sayısı da bu oranda artış göstermiştir.
Peki, bu durumu nasıl çözebiliriz? Yanıt aslında çok basit. Çoğu kişinin önemsemediği, yeteri kadar yatırım yapılmayan kırk, elli hatta altmış kişilik sınıfları olan okullardır.

Çocuk Bildirileri Kitabı

| 49

Her mahallede bir okul –bazen iki okul bile var- olduğu halde ve ilköğretim zorunlu olduğu halde neden bu sorunu çözemeyelim? Okullara gerektiği kadar yatırım yapılmamaktadır. Bu nedenle okullarda iyi bir eğitim uygulanamamaktadır. Okul yapılıyor, büyük sınıflar açılıyor, ancak okul bundan ibaret değildir. Belki de okulu yapanların algılayamadıkları nokta da bu. Zaten mükemmel olamayan ve her dört beş yılda bir değiştirilen eğitim
sistemimiz, bir de elli kişinin doldurulduğu kalabalık sınıflarla birleşince kötü ve olumsuz
örnek oluşturan okullar karşımıza çıkmaktadır.
Oysa çocuk sayısına göre okul ve öğretmen sayısı da arttırılmalıdır. Bu sayede kalabalık sınıflar ve boş geçen ders sayısı giderek azaltılabilir. Bunu yapmak için de tüm devlet
okullarının özel okullar seviyesine çıkarılmalıdır. Devlet yatırımları ile bu seviyenin yükseltilmesinin güçlüğü göze önüne alınırsa, devlet okullarının da hemen hemen her ailenin ödeyebileceği bir ücretle kalkındırılabilir. Ben inanıyorum ki fedakâr anne ve babalarımız kökten değişim için biraz daha fedakârlık edebilirler. Ama bu ücret kesinlikle asgari ücretin beşte birinden aşağıda olmalı. Belki de bu sayede devlet okullarının kalkınabilmesi için gereken kaynak biraz olsun sağlanmış olur.
Bununla birlikte burslu öğrenci sayısı da kademeli olarak arttırılmalı ve zamanla tüm
öğrenciler bursu eğitime geçirilmelidir. Ayrıca okullar için kitap toplama kampanyaları
ülke geneline yaygınlaştırılmalıdır. Bu tür önlemlerle eğitimin yaygın hale getirilmesi suç
oranını büyük ölçüde azaltabilir.
Son zamanlarda konuşulan önemli bir başka sorun ise çocukların yargılanıp yargılanmaması meselesidir. Bence çocuklar yargılanmalıdır; ama yargılama ve cezalandırma yetişkin insanlara uygulandığı gibi uygulanmamalıdır. Çocuk sanık sandalyesine oturtulup
yargıcın karşısına geçirilmemelidir. Çocuklar cezaevine gönderilmek yerine onlar için yapılan bir okulda özel olarak eğitilmelidirler. Unutmamalıyız ki onlar suçlu değil; suça itilmiş insanlardır. Bu yüzden onları cezaevlerinde çürüterek değil okul sıralarında eğiterek
topluma kazandırmalıyız. Cezaevleri onların topluma duydukları kini daha da arttıracak
ve dışarı çıktıklarında daha fazla suça teşvik edecektir. Bu yüzden onları okula göndermekle onları sadece topluma kazandırmış olmayız, aynı zamanda ileride işlenmesi muhtemel suçları da engellemiş oluruz.
Yazıma burada son verirken, içimden geçen sadece ve sadece barış dolu bir dünyadır, diyorum. Barış dolu bir dünyada yaşamak ve gelecek nesillere de barış dolu bir dünya
emanet edebilmek dileklerimle…
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SİZİN BİZE BIRAKACAĞINIZ DÜNYADA ÇOCUK OLMAK

Beril Kesen
7. Sınıf Öğrencisi.
Denizli Özel PEV
İlköğretim Okulu

Şu an elinizdeki kâğıda bakarsanız iki farklı şey algılayabilirsiniz:
1: İçinde otuz milyon çocuk nüfusu olan bir ülkedeki herhangi bir çocuğun kompozisyonunu görürsünüz ya da,
2: Otuz milyon beyinden gelen tek bir ses olarak düşünürsünüz.
Bir yandan bu kadar kişinin ortak acısını hissedersiniz, bir yandan da her gözyaşı
damlasının farklı bir sorunu anlattığının farkına varırsınız.
Mesleğiniz nedeniyle dışarıya vermeniz gereken tepkinin tabii ki de “2.şık” olduğunun
farkındayım. Ama ben sizden sadece gerçekleri istiyorum. Bana mantıksal olarak ilgi gösterip, aynı anda da bir elinizle esneyen ağzınızı kapatmanızı istiyorum. Bunu sonucunda
eğer gözbebeklerinizin içinde “Ben kendi düşüncemi sana yansıtmak istediğim için ikinci seçeneği seçerdim.” İşte o zaman bana doğruyu söyleyen çok az yetişkinin içine girebilirsiniz.
“Bana saygın neden bu kadar az?” diye sormayın. Çünkü benden beklediğiniz cevap,
başı öne eğik ve ilgisiz ailesi yüzünden içine kapanmış bir çocuktan alacağınız cevap değil. Benden alacağınız cevap zaten kişisel bir cevap değil; ortak bir cevap.
Sorduğunuz soruya benden alacağınız asıl cevap ise şu şekilde olur:
“Evet, sayıları az… Çünkü zamanında herkesin yaşadığı çocukluk evresinden geçen
insanlar, hafızalarını hiç mi hiç tazeleme gereği duymazlar ve bizim yaşlarımızdayken neler hissettiklerini hatırlamazlar. Ama onların geriye dönüp bakmamalarının bedelini yine
biz öderiz. Çok ağır öderiz hem de…”
Ve benim verdiğim cevaba tekrar soruyla dönmek istediğinizden, ama bir yandan da
acı gerçekleri duymak istemediğinizden nedensiz bir biçimde eminim. Belki haklısınız,
ama biz burada doğruları konuşmak için varız. Hani şu sizin bir türlü bize söyleyemediğiniz doğrular… Hani okuldaki sıra arkadaşımızın bir gün bize söyleyemediği bir sebep yüzünden kızlar tuvaletinde ağlamaya başladığından beri, sınıf listesinde adı yazdığı halde
neden okula gelmediğini sorduğumuzda cevap veremediğiniz doğrular... Hani televizyonda gördüğümüz Filistin’de yaşayan çocukların kurşunlar arasındaki feryatlarını kameraya
çeken kameramana karşı “yapabileceğiniz tek şey uzaktan bakıp kameraya çekmek miyÇocuk Bildirileri Kitabı
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di?” diye sorduğumuzda cevap veremediğiniz sorular… “Ten rengine göre ayırdığınız çocuklardan teni koyu olanlar teker teker açlıktan ölürken, siz nasıl umursamaz bir biçimde
sofrada oturursunuz?” dediğimizde cevap veremediğiniz sorular… Daha kötüsü de sadece sorduğum tek bir soruya “Sen çocuksun, anlamazsın.” diyerek kapıyı suratımıza kapatırcasına cevap vermeniz. Oysa soru gayet basit: Neden sessiz kalıyorsunuz?
Ama bilmiyorsunuz ki sizin ve yaşamın en gerçek halini biz biliyoruz. Oysa siz bize kör
ve sağır muamelesi yapıyorsunuz. Hiçbir şeyden haberdar olmadığımızı sanıyorsunuz.
Başka bir deyişle sizden daha tecrübesiz olduğumuz için olaylara ve hayata anlam veremediğimizi düşünüyorsunuz. Ne kadar yanıldığınızı söylesem azdır. Bir düşünün lütfen,
sizin hayatınız sizin tecrübenizi, sizin tecrübeniz sizi oluşturur ve sizler de bizleri oluşturursunuz. Bu ne demek peki? Biz sizin hayatınız ve biz sizin tecrübeleriniz. Kısacası biz,
siziz… Ve sizin kendinize verdiğiniz zararlar, dönüp yine bizi etkiliyor.
Bu yüzden bizler, sizlerle yaşıt kişilerin 10–15 yaşındaki çocuklara eroin sattığı sokaklarda dolaşmak istemiyoruz. Bizler televizyonlarda çocuk istismarlarını, kaçırılan ve organları alınan çocuk haberlerini görmek istemiyoruz. Bizler özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki çocukların sek sek oynarken yere taş yerine bomba parçalarını atmalarını istemiyoruz.
Biz sadece yaşamak istiyoruz; ama doğru düzgün yaşamak… Cahil kalmadan, sağlıklı
ve şiddetin olmadığı topraklarda yaşamak istiyoruz.
Bence bu istediklerimiz çok fazla değil. Bunlar içinse ihtiyacımız olan tek şey bizi ayakta tutmaya yarayacak sımsıkı tutan bir el ve örnek alabileceğimiz davranışlar. Bize bıraktığınız dünya için size ne kadar kızıyorsak da daha iyisini yapabilmek için size o kadar ihtiyacımız var. Sizin sevginize ve sizin tecrübenize muhtacız.
Ve son olarak da en başta söylediğim cümleleri tekrarlıyorum:
Şu an elinizdeki kâğıda bakarsanız iki türlü şey algılayabilirsiniz:
1:İçinde otuz milyon çocuk nüfusu olan bir ülkedeki herhangi bir çocuğun kompozisyonunu görürsünüz ya da,
2: Otuz milyon beyinden gelen tek bir ses olarak düşünürsünüz.
Seçim sizin.

52 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

BÜTÜN ÇOCUKLAR EŞİTTİR

İpek Şenel
Özel Edirne Beyten
İlköğretim Okulu
8. sınıf öğrencisi

“Bütün çocuklar eşittir” sözünden yola çıkıyorum, ama bu sözü kanıtlayacak bir durumun ortada olmadığını görüyorum. Örneğin, Afrikalı bir çocukla bir Türk çocuğu kıyaslayalım. Afrikalı çocukların ayağındaki ayakkabılar plastikten, üstündeki kıyafetler bezden. Yemekleri yok denecek kadar az. Bunlar, bizimle Afrikalı çocukların eşit olmadığını gösteriyor. Türkiye’de ve daha birçok ülkede ise çocukların ayakkabıları, kıyafetleri ve
daha birçok şeyleri Afrikalı çocuklara göre çok daha lüks. Biz istediğimiz kıyafeti annemiz ya da babamız almadığında kıyamet koparıyoruz; ama o çocukların böyle bir şansları yok, kıyafetlerini seçemezler. Neleri varsa onu giyerler. Sevmediği yemek olduğu zaman
ben bunu yemem diyemezler; çünkü ne bulurlarsa onu itiraz etmeden yemek zorundadırlar. Biz evimizde sıcacık yatağımızda yattığımızda, onlar sokak köşelerinde, betonlarda,
toprakta yani hiç rahat olmayan yerlerde yatıp kalkıyorlar. Biz de bu duruma yakınmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Bu durumda yapmamız gereken, bir faaliyet başlatıp ya da
çeşitli kampanyalar yapıp bu durumun daha da kötüleşmesini engellemek. Bu kampanyalarda çocuklar giymedikleri kıyafetleri, kullanmadıkları oyuncakları ve aksesuarları Afrikalı çocuklara yardım amaçlı gönderirlerse bu çalışma, zor durumdaki çocukların daha
mutlu ve daha sağlıklı olmalarını sağlar. Tabii ki bunlar yetmiyor, bunların da yanında gelirleri yüksek olan ailelerin Afrika’daki çocukları evlat edinmeleri o çocuklar için daha yararlı olur. Onların aileleri de yardıma muhtaç olduğu için o ailelere yemek bağışı yapıp,
hasta olan insanların daha sağlıklı olması için doktor çağırıp başka ülkelerden ilaç götürüp onlara yardım etmeliyiz. Burada benim vurgulamak istediğim eşitliğin sağlanması.
Görüşlerimi ve planlarımı size daha ayrıntılı bir şekilde konferansınız da sunmak isterim.
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4

KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA
KARŞI ÖDEVLERİMİZ NELERDİR?
İmtihanlarımız Farklı / Hatice Erken
Fatih-İstanbul
Güler ve Kardeşleri / Bengisu Eda Karaburç
Osmaniye

”
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DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ, DÜŞÜNDÜK MÜ HİÇ?

Hatice ERKEN

Çınar Koleji 8. sınıf
öğrencisi

Ödevler birileri tarafından birilerine verilir ve yapmak zorundasındır. Bazı şeyler vardır ki bizim vicdanımıza ve kendimize karşı ödevlerimizdir. Yani bizden olan, ama bize
benzemeyenlere karşı.
Düşündünüz mü, düşündük mü hiç?
Annesi, babası, ailesi, olmayan olsa da görmeyen, göremeyen, parmaklıklar ardında,
yetimhanelerde olan çocuklar hiç aklınıza geldi mi? Onların neler yaşadığını neler çektiğini, neleri özlediğini, nelerden sakındığını, nelerden korktuğunu düşündünüz mü hiç?
Kocaman yürekleri varmış gibi gözükseler de, gece yattıklarında hemen uyuyamadıklarını, korktuklarını, cesaretli gibi gözüküp çekindiklerini biliyor muyuz?
Hepimiz aynı sınavdayız ama onlarınki iki derece daha zor bizden. Çünkü onların sığınakları, barınakları, yatakları bizimkiler gibi sıcak değil. Olsa bile bizimkiler kadar değil, bir yerlerde onların ayrı bir soğuklukları var. Bizler onlara kendilerimizi tanıtsak yüreğimizin sıcaklığını açıp toplumda birlikte olduğumuz göstersek, hem onlar rahat ve güvende, hem de biz huzurlu ve mutlu oluruz.
Burada vicdanımız ve biz devreye giriyoruz aslında. Onların bir şeylerini paylaşmakta, onların bir şeylerini gidermekte, onları ısıtmakta biz devreye giriyoruz işte. Bizler
imkânlarımızı zorlarken çoğu zaman, anne ve babamıza bağırırken isteklerimizi yapmadıklarında, onların ne zorlayacak imkânları, ne de bağırabilecekleri bir anne ve babası olmadığını unutuyoruz. Hatta bir gün bizim de anne ve babamızın olmayacağını.
Bizden çok şey beklemeyen o çocuklar, yani kardeşlerimiz sadece gülen suratlar, onlarla ilgilenen insanlar, onlar için endişelen birileri, onların varlığını unutmayan bizleri istiyorlar.
Yetimhanede kalanlar her gün okula gidiyorlar, geliyorlar, oynuyorlar, kavga ediyorlar,
ama uyumaya yattıklarında rüyalarında hep ailelerini görmek istiyorlar. Uyandıklarında
onların sıcaklıklarını hissetmek ümidiyle uyanıyorlar belki. Bizler onların rüyalarını ele
geçiremeyiz ama o sıcaklığı hissettirmek için uğraşabiliriz.
Hapishanede kimi haklı, kimi haksız yargılanan çocuklara sahip çıkarak, onlara anlamaya çalışarak yanlarında olabiliriz. Birilerin işlediği suçların bile arkasında neler olÇocuk Bildirileri Kitabı
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duğunu bilmeden onları ikinci bir safta değerlendirmek bizlere yakışmaz ve uygun olmaz bence. Çünkü onların hayatları bizimkiler gibi değil. Onlar bizim kadar şanslı değiller. Ama bizden birileriler.
Kardeşlik sınır tanımaz gönüllerde. Biz gönüllerimizi ne kadar açık tutar, onlarla doldurulsak içini; bağlarımızı sağlam tutup sabitlersek insanlığa, birlikte birlik olduğunu anlatmış oluruz tüm dünya bencilliğine. Tüm dünya kardeşliğine…
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GÜLER VE KARDEŞLERİ

Bengisu Eda Karaburç
9 yaşında.
Osmaniye Cebelibereket
İ.Ö. Okulu öğrencisi

Annem ve babam öğretmendir. Babamın dershanesi, annemin ise anaokulu vardı. Ben
ve kardeşim anaokulunda büyüdük. Okulu annemle sabahleyin biz açar, akşamları da
yine biz kapatırdık. Bizimle beraber anaokuluna gelen yine bizimle beraber giden bir de
ahçımız Serap teyzem ve kızı Ayşe vardı. Kızıyla ben aynı yaştaydım, anaokulunda da aynı
sınıftaydım. O hep beni kıskanırdı. Öğretmenler beni daha çok seviyorlar diye. Aslında
ben onu daha çok kıskanıyordum. Çünkü onun babası da okula geliyordu. Babası bizim
anaokulunun şoförüydü. Ne güzel bir hayatı vardı. Çünkü annesi ve babası hiç ayrılmıyorlardı, hep yakındalardı. Oysa benim babam sabahları bizden ayrılıyor, dershaneye gidiyor, orada çalışıyordu. Benim babamın maddi durumu onun babasından daha da iyiydi.
Bu kadar çok kazanmasına karşın ben yine de babamın yanımda olmasını istiyordum. Babama çok söyledim ama bir türlü kabul ettiremedim; sen de gel anaokuluna, gitme dershaneye, anaokulunda şoförlük yap diye. Bir türlü kabul ettiremedim. Babam okulun şoförü olsaydı, diye düşünmüştüm hep. Böylece ailemiz ayrılmayacaktı. Sabahları kahvaltıda, öğleleri yemekte babam hep bizimle olacaktı. Ama olmadı. Daha apartmanın önünde başlardı ayrılığımız. Annem kendi arabasına, babam kendi arabasına biner giderlerdi.
Akşama görürdüm ancak babamın yüzünü. Serap teyzem ve kızı hep babalarıyla yemek
yiyorlardı. Okulda, aslında annem vardı ama annem de bizimle pek ilgilenmiyordu. O da
hep okuldaki diğer çocuklarla ilgileniyordu. Babama hep veliler veliler… Diye anlatır dururdu. Oysa Serap teyzem, okuldaki başka çocuklarla ilgilenmezdi. Çocukların yemeklerini verir, sonra sadece kendi kızıyla ilgilenirdi. Benim annem ve babam da benimle kardeşimle ilgilensinler istiyordum, ama bir türlü olmuyordu.
Bir gün annemle babamı dedeme şikâyet ettim. Dedem de annemle babamın patron
olduğunu, ahçı teyzemin işçi olduğunu, şimdi unuttum daha başka bir şeyler anlatmıştı.
O gün yatarken Allah’a dua ettim; benim annem de babam da işçi olsunlar diye. Allah duamı kabul etti. Babam dershanesini kapattı. Hep evde yattı. Ben çok sevindim. Çünkü akşamları babam evdeydi. Akşam derslerine gitmiyor velilerin çocuklarına ders anlatmıyor
artık, sadece bana anlatıyordu. Babam, akşamları evde bizimle beraber yemek yiyordu.
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AİLELER BOŞANMASIN
Babam atandı sonra. Memur oldu. Tayini Osmaniye’de bir çocuk evine çıktı. Orada
annesiz babasız çocuklar varmış. Babam o çocuklara bakacakmış. Babam çocuk evininin
her şeyini anlattı o gün. Üç bakıcı annenin, bir öğretmenin olduğunu ve orada kendisinin müdürlük yaptığını; her şeyin devlet tarafından alındığını, oradaki çocukların devletin çocuğu olduğunu anlattı. İlk duyduğumda babamın beni kandırdığını düşünmüştüm.
Hiç annesiz babasız çocuk olur mu diye. Sonra ölmüş olmaları geldi aklıma. Ama babam,
ölmediklerini, boşandıklarını söyledi. İlk kez duymuştum boşanmak kelimesini. Sonra
babam anlattı. İnsanların belediyede evlendiğini, mahkemeden boşandıklarını… O gün
çok kızmıştım mahkemelere. Anne ve babalar neden boşanıyorlar ki? Onlar boşanarak
çocukları neden annesiz babasız bırakıyorlardı ki?
Boşanmadan önce anne ve babalara; “bak boşanırsanız çocuklarınız perişan olur; annesiz babasız kalır, sıkıntı çekerler, çocuk evine giderler, orada hiç tanımadıkları kişilere anne baba derler. Kendileri gibi bakan olmaz.” diye bunları neden uzun uzun anlatmıyorlar. Belki vazgeçerler böylelikle de çocuklarını anasız babasız bırakmazlar. Çünkü çocuk evlerindeki hiçbir bakıcı anne, gerçek anne ve babasının yerini tutamaz. Mahkemeler anne babaların boşanmalarını ellerinden geldiği kadar zorlaştırmalılar bence. Boşanma sonrası olabilecekleri defalarca anlatmalılar anne babalara.
ÇOCUK EVLERİNDE HAYAT
Çocuk evini çok merak ediyordum. Bir gün tatil günü babam beni çocuk evine götürdü. Çocuklar babama baba diyorlardı. Babama baba dedikleri için kardeşim sayılırlarmış.
Güler, Melike, Derya, Umut artık dört kardeşim daha olmuştu. Çocuk evinde Güler’le arkadaş oldum hemen. O da benim gibi üçüncü sınıfa gidiyormuş. Güler’le kısa sürede kaynaştık. Güler bana hayatını anlattı; önce annesi terk etmiş, dinlerken ağzım açık kaldı.
Hiçbir anne çocuğunu terk eder mi? Bence okullara öğleden sonraları anneler ve babalar
gelsin. Onlara da çocuklara nasıl bakılacağını, çocuklarını terk etmemeleri gerektiği anlatılsın. Hatta evlenmeden önce ders görsünler de öğrensinler nasıl anne baba olunacağını.
Güler ve kardeşleri çok mutluydu. Babalarını, yani babamı ve annelerini yani bakıcı
anneleri çok seviyorlarmış. Ne isteseler hemen yapıyorlar. Anneleri terk ettikten sonra babaları Güler ve kardeşlerini babaannelerine getirmiş. Babaanneleri onları her gün dövermiş, bazen hiç yemek vermezmiş, bazen de kuru ekmek verirmiş. Hatta bir keresinde sokağa bile atmış çocukları. Bir gecede sokakta kalmışlar. Bunları anlatırken Güler de ben
de ağlamıştık. Ama iyi ki sokağa atmışlar. Çünkü sokakta polis amcalar bulmuş da çocuk evine getirmişler onları. Yoksa polis amcalar nasıl bulsunlardı onları. Ben en çok çocuk evindeki öğretmeni sevmiştim. Benim annem ve babam çalıştıkları için ödevlerimi
tek başıma yapıyorum, hemen soramıyorum. Çocuk evinde her zaman yanında öğretmen
var..ohhh! Kardeşim çocuk evini benden daha çok sevdi. Israrla babama çocuk evinde kalacağını söylüyordu. Çünkü ev çok güzeldi. Bizim evimiz öyle değildi. Her taraf oyuncak
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doluydu. Güler’in en küçük kardeşi Umut’u kucağından indirmiyordu kardeşim. Annelerin her biri, her gün değişik yemekler, pastalar yapıyorlarmış.
GERÇEK ANNE VE BABALAR
Babam, bizi Kurban Bayramı’nda Çocuk evindeki kardeşlerimle Karaçay’a pikniğe götürdü. Güler’le beraber salıncakta sallanırken Güler salıncaktan düştü. Ağlamaya başladı.
Ben Güler’in ağlamasına çok üzüldüm. Hemen yanına vardım. Eli acımıştı. Elinden tutup
Güler’e dedim ki “Güler şimdi seni mutlu edecek şeyi söyle de onu yapalım.” Ben Güler’i
mutlu etmek istiyordum. Güler ağlıyordu ve üzülüyordu. Ben onun ağlamasını susturmak
ve onu mutlu etmek için en sevdiği şeyi yapmak istiyorum. Bunu, anaokulunda annemden öğrenmiştim. Çünkü biz anaokulunda patron da olsak hep başka çocukları mutlu etmek zorundaydık. Güler bana “Gerçek annemle babamın bir araya gelmesini istiyorum.”
dedi. Güler’i orada bırakıp hemen babamın yanına koştum. Salıncaktan düştüğümüzü,
Güler’e soru sorduğumu ve Güler’in mutlu olması için gerçek anne ve babasının gelmesini
istediğini anlattım. Babam başımı okşayarak Güler’in anne ve babasının boşandığını artık
bir araya gelemeyeceğini söyledi. Babam kardeşimle bana hep devletimizin çok güçlü olduğunu söylerdi. Birden o sözleri geldi aklıma. Ben babama “Devletimiz çok güçlü değil
mi o zaman Güler’in anne ve babasını bir araya getirsin” diye bağırdım. Babam cevap vermedi, konuşmadı, başımı okşamaya devam etti. Bir yandan da ağlamaya başlamıştı. İşte o
zaman anladım ki aslında çok güçlü bildiğim babam, önce patron olan sonra devlet olan
babam güçlü değilmiş. Aslında devlet de güçlü değilmiş bu konuda. Sonra kendi kendime
düşündüm: çocuklarını terk eden bir anneden ne beklenir ki?
Çocuk evindeki çocuklar artık devletin, milletin çocukları... Onlara herkes bir şeyler yapmalı, herkesin onlara karşı bir ödevi olduğunu düşündüm. Peki, nedir bu ödevler?
1-Bir çocuğun en temel hakkı sevgidir. Benim annemle babam hacca giderlerken onlara bir sürü kurs vermişlerdi. Anne babalara da daha çocukları olmadan kurs verilsin. İyi
bir anne baba nasıl olunur, öğretilsin. Böylelikle çocuklarını sevmeyi öğrensinler.
2-Çocuklar sahipsiz bırakılmasın. Mahkemeler anne babaları boşamasınlar. Onlara
kurs versinler. Boşandıkları zaman çocuklarının düşeceği durumları anlatsınlar. Çocukları için evli kalsınlar. Her türlü zorlaştırılsın boşanmalar. Çocuklarını seviyorlarsa boşanmasınlar. Bize sormadan getirdikleri dünyada bizi sevgisiz bırakmasınlar. Boşanarak çocuklarını perişan etmesinler.
3-Bir şekilde boşanmış, ölmüş anne babaların çocukları, hemen çocuk evine alınmasın. Teyzeleri, halaları, amcaları baksınlar. Ama bunlar da iyice araştırılsınlar. Güler’in babaannesi gibi döven, eziyet eden olmasın. Onları koruyan sahip çıkan olsun.
4-Çocuklara bakacak bir akrabaları yoksa çocukları olmamış ailelere versinler onları.
Teyzemin bir komşusunun hiç çocuğu yokmuş mesela onlara versinler.
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5-Çocuk evine son çare olarak çocuk alınsın. Ama koruma altındaki çocuklar sokakta bırakılmasın, sahipsiz kalmasın.
6-Çocuk evlerindeki elemanlar sürekli denetlensin. Kameralar konsun. Babam gibi
güvenilir, vicdanlı, sevecen kişiler seçilsin.
7-Babama yetki verilsin. Çünkü babam çocukları sürekli bir yerlere götürmek istiyor
ama izin verilmiyormuş. İzin verilsin, babam onları daha çok parka, sinemaya, tiyatroya
götürsün. Daha fazla arkadaş ve aile ziyaretlerine gitsinler.
8-Herkes koruma altındaki çocuklara sahip çıksın, onlar kimsesiz diye onlara kötülük yapmasınlar.
9-Teyzem memur olmak için sürekli sınavlara giriyor. Babam benim de gireceğimi
söylüyor. Koruma altındaki çocuklar hiç sınava alınmadan memur olsun.
10-Koruma altındaki çocuklara normal aileler akraba aile olsunlar. Mesela benim annem ve babam ya da başka bir anne baba çocuk evinin akraba anne babası olsun. İzin almadan sürekli gidip gelelim. Bizler nasıl ki akrabalarımıza her hafta gidip geliyorsak onların da bir akraba ailesi olsun. Onlar da bu akraba ailelere sürekli gidip gelsinler. Böylelikle bir evin içinde öyle tek başlarına kalmasınlar.

62 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

“
5

ÇOCUKLAR İŞ GÜCÜ MÜ?
Çocuk yoksulluğu
Hayallerimizi Çalmayın!.. / Berfin Rojin Aksöz
Nusaybin-Mardin
Çocuk Yoksulluğu / Arda Nesin Üçtepe
Merkez-İzmir
Çocuklar İş Gücü mü ? / Havvanur Demir
Araklı-Trabzon
Neden Olmasın? / Hatice Demirdil
Nusaybin-Mardin
Çocuklar İş Gücü mü ? / Berat Kürüm
Tekirdağ

”
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HAYALLERİMİZİ ÇALMAYIN!...

Berfin Rojin Aksöz
8. Sınıf Öğrencisi.
Fatih Sultan Mehmet
İlköğretim Okulu

Çocuk evin neşe kaynağı, güzelim dünyanın en nadide çiçeğidir. Ne anaların yüreği
dağlanmıştır yetimlerinde, ne anaların... O canın cananı yaşamın tadıdır ana için. Gelecek onun varlığıyla umut verir; aileye, topluma, Ülkeye.
Çocuk geleceğin mimarı, aydınlık yarınların umut vaat eden ışığıdır. Çocuk dünyanın ne büyük saadetidir. En önemlisi de çocuk; dünyanın bütün pislikleri arasında temiz
ve saf kalmayı becerebilen ve tüm engellere rağmen mutlu olmayı hak eden tek varlıktır.
Peki, bu mutlu dünyayı geleceğimiz olan çocuklara ne kadar sağlıyorsunuz?
Dünya çocukları ne durumda? Yarınlarımız dediğimiz çocuklar için ne yapıyorsunuz?
Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde bir çok arkadaşımız eğitim hakkından mahrum. Kimi
aç, kimi çıplak, kimi dilendirilir, kimi hamallık yapar. Ailenin sorumlu olduğu çocuk aileye bakar. Oyuncağı elinden alınırken çocuğun, bilmezler ki hayalleri de çalınmıştır.
Nurullah Ataç “Çocukluğu olmayanın gençliği de olmaz” demiştir. Evet biz çocukluğumuzu yaşamadan gençliğimizi nasıl taçlandıracağız, o özlem hep içimizde kalmaz mı?
Siz büyükler hep demez misiniz? “Keşke büyümeseydim, hep çocuk kalsaydım.” Peki biz
çocukluğumuz, yaşamadan ne kadar büyüyebiliriz?
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ÇOCUKLAR İŞ GÜCÜ MÜ?

Arda Nesin Üçtepe
3.Sınıf Öğrencisi,
İzmir Sıdıka Akdemir
Bilim ve Sanat Merkezi

Çocuklar iş gücü değildir. Onlar ağır işlerde ve istekleri dışında, çalıştırılamaz. Çocuklar çalıştırılırsa bedensel ve ruhsal gelişimleri durur. Gelecekte sağlıklı bir toplum oluşmaz.
Günümüzde çocuklar tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin tamamında istekleri dışında ve emeklerinin karşılığını almadan, birçok konuda da sömürüye uğrayarak çalıştırılmaktadırlar. Bu işleri kabaca sıralayacak olursak; sabahtan akşama kadar tarlalarda güneş
altında, oto tamirhanelerinde, sokaklarda, terzilerde, berber dükkânlarında, kahvehanelerde, hatta taş ocaklarında ve madenlerde bile çalıştırılıyorlar.
Çocuklar çalıştırılmazlarsa oyun oynayabilirler, gezip dolaşabilirler, aileleriyle daha
fazla zaman geçirebilirler, temiz ve bakımlı olurlar. Meslek hastalıkları, iş kazaları ve sokakta maruz kalabilecekleri tehlikelerden korunmuş olurlar. Dolayısıyla daha mutlu bir
çocukluk yaşayabilirler.
Çalıştırılmayan çocuklar eğitimlerine daha fazla zaman ayırabilirler. Doğru ve iyi bir
meslek eğitimi alıp, gelecekte kişiliklerine, bilgi ve becerilerine uygun işlerde çalışabilirler.
Anne babaların yokluğu ya da hastalıkları nedeniyle de çocuklar çalışmak zorunda kalabilirler. Böyle çocuklar devletin koruyucu kanatları altına alınmalı ve ailelerine yaşamlarını kolaylaştıracak maddi ve manevi destek sağlanmalı.
Son olarak toplumun en büyük sorunu olan işsizlik de çocukların çalışmasının önüne
geçilerek bir parça azaltılabilir. Böylece büyükler çocukların çalıştıkları işlerde çalışırken
çocukların yaptığı işlerin ne denli zor olduğunu görürler.
Bütün bu olumlu şeylerin olması için biz çocukların, büyüklerin yardımına ve ilgisine ihtiyacımız vardır.
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ÇOCUKLAR İŞ GÜCÜ MÜ?

Havvanur Demir

Araklı Bereketli
YİBO Öğrencisi

Çocuklar iş gücü mü? Basit bir soru gibi gelebilir çoğumuza. Basit gibi gelen bu sorunun cevabı çok zordur aslında. Bu sorunun cevabını yaşamayan bilemez. Ben bir köy çocuğuyum, bunu en iyi ben bilirim ve şimdi size anlatacaklarım sizin de bu soruya cevap
vermenize yardımcı olacak.
Size dünyada yaşadığı halde görülmesi mümkün olmayan, sadece doğup bir kelebek
gibi ömürlerini yaşayamadan ölen insanları anlatacağım. Adı Mehmet, İstanbul’un ortasında, daha yaşı sekiz. Her sabah zorla selpak satan bir lokma ekmeğe bir yudum suya
muhtaç olan, siz rahat yataklarınızda yatarken kaldırımlarda yatan, siz okurken sırf babasının zoruyla okula gidemeyen, her gün ağladığı için dayak yiyen bir çocuktu Mehmet.Babası sıcak yatağın da yatarken evladını sokaklarda yatıran, evin bütün işlerini sırf küçük
diye ona yaptıran bir babanın çocuğuydu Mehmet. Sizin gibi okuyamayan, üzerinde giyecek bir elbisesi bile olmayan, hepsi bir yana yiyecek bir lokma ekmeği olmayan bir çocuktu Mehmet, işte biz böyle bir dünyada yaşıyoruz,
Siz her gün sıcak yatağınızda yatarken Mehmet ve Mehmet gibileri kaldırımlarda yatıyor. Şimdi dışarı çıkın ve sizden yardım bekleyen, size muhtaç olan kaç kişi var bir düşünün de ondan sonra o yatağa girmeyi deneyin. Dünyada iş yüzünden okumayan kaç
çocuk var biliyor musunuz? Sizin de çocuğunuzun Mehmet gibi olmasını istemiyorsanız
lütfen çocuğunuzu okutun.
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NEDEN OLMASIN?

Hatice Demirdil
8.Sınıf Öğrencisi.
Nusaybin Fatih Sultan
Mehmet İlköğretim
Okulu

Aile denildiğinde, anne ya da babanın çalıştığı, evlerinin geçimini sağladığı, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak için çaba sarf ettikleri ortam akla gelir. İyi bir toplumsal düzende normal olanı da budur. Ancak, günümüz şartlarında bu gelenek bozulmuş olup, giderek yasaları çiğneyen bir hale dönüşmüştür.
Hangimiz çocukların okutulması, iyi şartlarda yetiştirilmesi yerine, küçük yaşlarda,
kötü şartlarda ve ortamlarda, türlü türlü eziyetlere maruz kalarak çalışmalarını, hak etmedikleri kazançlarla ezilmelerini isteriz ki…
Çocukların küçük yaşlarda çalışmaya zorlanması, getirilen yasaklara rağmen gelişmekte olan ülkelerin büyük bir sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. Sadece sokaklarda tezgah başında, inşaatlarda, tarlalarda değil; türlü türlü silahlı çetelerin veya örgütlerin
ellerine geçmeleri, küçük yaştaki kız çocuklarının sokaklarda kötü yollara düşürülmeleri
gibi en ağır işlerde, en zor koşullarda ve en düşük ücretlerle çalıştırılmaya zorlanmaları ve
kullanılmaları hala engellenememektedir.
Ağır çalışma koşulları ve kötü muamele pek çok çocukta derin fiziksel ve psikolojik izler, yaralar açmaktadır. Bu kötü gidişata dur demedikçe ne fiziksel ve psikolojik yönden
sağlıklı bireyler yetiştirilebilir, ne de bilinçli, duyarlı ve sağlıklı bir toplum oluşturulabilir.
Birleşmiş Milletler çocuk yardım kuruluşu olan Unicef ’in raporuna göre; 18 yaşından
küçük olan bireylerin çocuk tanımına geldiği ayrıca çocukların çalıştırılmasının da çocukların eğitim imkanını engellediği, ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkilediği açıklanmıştır.
14 yaşına gelene kadar ticari anlamda iş yapamayacağı, 15 yaşından itibaren de sadece tehlikesiz işlerde çalışabileceği belirlenmiştir. Ancak günümüz koşullarında bu durum
çok daha farklı… Bunun en önemli nedeni ise yoksulluk… Birçok şirketin çocuk çalıştırmasının nedeni; daha ucuza çalışmaları, haklarını savunacak toplumsal kuruluşlara bağlı olmamaları ve daha uysal olmalarıdır. Ailelerin çocukları küçük yaşta çalıştırmalarının
sebebi ise çaresizliktir.
Uluslararası Çalışma Örgütü Çocuk İşçiliği İle Mücadele Bölümü’nün belirlediğine
göre çocuk işçiliğinin yaygın olduğu yer Afrika… Bunun nedeni AİDS… Uluslararası Ça68 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

lışma Örgütü’ne göre AİDS’li olan ebeveynler hastalığın ağır tablosu nedeniyle çalışabilecek durumda değil. Bu nedenle çocuklar sadece çalışmak ve kazanç sağlamış olmuyorlar,
bunun yanında ailenin bütün yükünü sırtlanmış oluyorlar.
Çalışan çocuklar genelde okula gidemiyor, gidenler ise okuldaki arkadaşlarından geri
kalıyor. Yapılan araştırmalarda çalışan çocuk sayısının giderek azalmakta olduğu görülüyor. 2000 yılında 245 milyon çocuk işçi varken 2004 yılında, 65 milyon kişilik azalma
kaydedilmiştir.
Dilerim ki yapılacak olan son çocuk işçiliği rakamları araştırmalarında içimizi rahatlatacak bir gelişme sağlanmış olur. Dilerim ki düşündüğüm zaman diğer çocukları da kendim gibi şanslı olanlar kategorisine kolayca koyabilirim. Çünkü ben daha sağlıklı bireylerle örülü duvarı olan sağlam bir yapıya sahip toplumda yaşamımı sürdürmek istiyorum…
NEDEN OLMASIN?..

Çocuk Bildirileri Kitabı

| 69

ÇOCUKLARIN İŞ GÜCÜ

Berat Kürüm

Tekirdağ

Çocuk işgücü araştırmalarında, çocukların ekonomik işlerde çalışma durumunun yanısıra ev işlerinde çalışıp çalışmadıkları da sorulmaktadır. Ancak, 1994 ve 1999 yıllarında
çocukların ev işlerinde çalışıp, çalışmadıkları tek bir soru ile alınmışken, 2006 yılı araştırmasında ev işleri tek tek çocuklara hatırlatılarak sorgulanmıştır. Yıllar itibariyle ev işlerinde çalışan çocuk sayısı karşılaştırılırken, bu husus da dikkate alınmalıdır.
BİLDİRİ:
Günümüzde birçok çocuk günlük işlerde çalışmaktadır.
6-17 yaş grubunda bulunan 16 milyon 264 bin çocuktan % 5,9’u ekonomik bir işte çalışmakta, bir başka ifadeyle istihdam edilmektedir. Türkiye genelinde 6-17 yaş grubunda
istihdam edilen çocukların % 47,7’si kentsel, % 52,4’ü kırsal yerlerde yaşamaktadır. Bazı
çocuklar maddi durumları yüzünden çalışırken bazıları aile baskısı ile çalışmaktadır. çocukların çoğu okula giderken diğerleri ise sokakta mendil satıyor.
ÖNERİ:
Benim önerim şu: Devlet çalışan çocuklar için sosyal yurtlar ve okullar yaptırmalı, çocukların ihtiyaçlarını gidermeli, hiçbir çocuğun çalışmadığını tespit etmeli, çocukları çalıştıran insanlara cezalar verilmelidir. Eğer çocuklar çalıştırılırsa, okutulmasa ülkemiz çok
fazla geriye düşer.
6-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 958 bin kişidir.
6-17 yaş grubunda bulunan 16 milyon 264 bin çocuktan % 5,9’u ekonomik bir işte çalışmakta, bir başka ifadeyle istihdam edilmektedir (958 bin kişi). Türkiye genelinde 6-17
yaş grubunda istihdam edilen çocukların % 47,7’si kentsel, % 52,4’ü kırsal yerlerde yaşamaktadır. İstihdam edilen çocukların % 66’sını erkek, % 34’ünü kız çocukları oluşturmaktadır. Çocukların en çok bulunduğu yer ise tarım sektörüdür.
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“
6

ENGELLİ ÇOCUKLARIN HAKLARI
Görme, işitme, konuşma, zihinsel ve ortopedik vd.
Engelleri Aşalım / Erdem Doğan
Engelli Çocukların Hakları / Habibe Akkaş
Vezirköprü-Samsun
Engel Zincirinden Bir Halka Da Sen Kopar / Alper Akgün
Merkez- Erzincan
Kayseri İlinde Engellilerin Yaşamı / Aslı Karaalp
Merkez-Kayseri
Solan Çiçekleri Geri Kazanmak İstiyorum / Feyzanur Tekerci
Adapazarı - Sakarya
Ülkemizde Engellilerin Hakları / Barış Ergenay
Buca-İzmir

”
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ENGELLERİ AŞALIM

Erdem Doğan

Sağlıklı her çocuk, her insan bir engelli adayıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şu
an için bir engelimizin olmayışı her zaman için engelimiz olmayacağı anlamına gelmez.
Bunu bilmeli ve ona göre hareket etmeliyiz.
Her çocuk eğitim, sağlık hizmeti alma, barınma, fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunması gibi haklara sahiptir. Sağlıklı çocukların hakları olduğu gibi engelli çocuklarında kendilerine ait birtakım hakları vardır. Toplumca bizim de onlara karşı hak ve sorumluluklarımız vardır. En başta engelli çocukları hayattan koparmayıp, onları hayatın içine
katmalıyız. Engellerinin olması, onları hayatın dışına atmamız anlamına gelmez.
Onların haklarını bilir ve bu haklara saygı gösterirsek, onları hayatın içine almış oluruz. Onlarda çalışan, okuyan, üreten ve mutlu çocuklar olurlar. Mutlu çocuk demek, mutlu toplum demektir. Eğer onları yaşamın içine almazsak, dışlarsak, mutsuz çocuklar olur.
O zamanda toplumda mutsuz çocuklar yetişir. Her türlü engeli olan yani görme, işitme,
konuşma, zihinsel ve ortopedik engelli çocuklar özel eğitimle hayatın içinde yer almalıdır.
Engellilerin eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden tam olarak yararlanma
hakları vardır. Onlar için rehabilitasyon merkezi denilen özel eğitim yarleri vardır. Buralarda eğitim ve sağlık hizmeti alarak ve erken teşhisle engellerini azaltabilirler. Engellilere
ait bazı önlemler alınmalıdır. Yürüme engeli olanlara özel asansör yapılmalı, trafikte olanlara ait özel kolaylaştırıcı önlemler olmalıdır.
Toplumca engeli olanlara sakat, işe yaramaz gözüyle bakmamalıyız. Onların engeli dışında bir hayatı ve yetenekleri olduğunu unutmamalıyız. Engelli çocukların korkulacak,
toplumdan uzaklaştırılacak çocuklar olmadığını bilelim. Her sağlıklı çocuk gibi onlarında eğitime, oyuna, arkadaşa, ilgi ve şefkate ihtiyacı vardır. Engelli çocukla, engelsiz çocuğa eşit davranılmalıdır. Onlara acınmamalı, sadece yaşam yerlerini ve ortamlarını engeline göre düzenlemeliyiz.

Çocuk Bildirileri Kitabı

| 73

ENGELLİ ÇOCUKLARIN HAKLARI

Habibe Akkaş

Vezirköprü Mehmetpaşa
İ.Ö.Okulu öğrencisi

Her engelli çocuğun bir hakkı vardır bunlar;
• Yaşamaya hakları vardır.
• Vatandaşlık hakları vardır.
• Aileleri tarafından ayrımcılığa uğramamalıdırlar.
• Fiziksel ve zihinsel açıdan korunmalıdırlar.
• Eğitim ve bakım hakları vardır.
• Sağlık hakları vardır.
• Barış ve hoşgörü hakları vardır.
• Kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılma hakları vardır.
• Dilendirme ve kaçırma olaylarından korunmalıdırlar.
• Kötü davranılmamalıdır.
• Engelli çocukların ailelerine bir miktar para verilmesi gerekir çünkü bu onların
hakkıdır. Bu parayla engelli çocukların ihtiyaçları alınmalıdır.
• Engelli çocuklara eğitimde ayrım yapılmamalıdır.
• Oyun oynamaya hakları vardır.
• Engelli çocuklarla dalga geçilmemelidir.
• Engelli çocuklar özel eğitim almadırlar.
• Sakat kişiler ekonomik ve sosyal haklarına sahiptir.
• Sakat kişiler her türlü kötülüğe yasa dışı işlere karşı korunmalıdırlar.
• Sakat kişiler güvence altında olduklarına ikna edilmelidirler.
• Sakat kişilere darp uygulanmamalıdır.
• Sakat kişilere geri zekâlı değil de beyin özürlü olarak cümlemizi değiştirmelidirler.
• Beyin özürlü kişilerin imzaladığı şeylere inanmamalıdırlar bu da bir yasa olmalıdır.
• Sakat kişiler her türlü imkâna sahip olmalıdır.
• Sakat kişiler tıbbi, psikolojik, fonksiyonel tedavi görülmelidir.
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• Sakat kişiler de diğer insanların sahip oldukları medeni ve siyasi haklara sahiptir.
• Sakat kişinin insan haysiyetine saygı gösterme onun en doğal hakkıdır.
• Çeşitli alanlarda yeteneklerinin gelişmesi gerekir.
• Fiziksel ve zihinsel bozuklukları olan kişiler bakım ve güvence altına alınmalıdır.
• Haysiyet kırıcı sözler söylenmemelidir.
• Sakat kişiler haklarıyla ilgili her hususta kendilerine ait kuruluşlarla iletişimde bulunmalıdır.
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ENGEL ZİNCİRİNDEN BİR HALKA DA SEN KOPAR

Alper Akgün

11 Yaşında, Erzincan
Bilim ve Sanat Merkezi

Engelli Hakları:
1-Her engelli çocuğun yaşama hakkı vardır.
2-Her engelli çocuğun eğitim hakkı vardır.
3-Her engelli çocuğun sağlık hizmetlerden yaralanma hakkı vardır.
4-Her engelli çocuğun ulaşım hizmetlerinden bizler gibi yararlanma hakkı vardır.
5-Her engelli çocuğun sportif faaliyetlere katılma hakkı vardır.
Beni bu hakları yazmaya iten, uygulamada bazı sorunları görmemdir. İlk gördüğüm
sorun, tüm maddeleri içerir. Engelli Hakları Bildirgesi’ni kâğıtta imzalamalarına rağmen
devletlerin bunları uygulama noktasında duyarsız ve yetersiz davranmaları çok üzücüdür.
İkinci sorunum; geri kalmış ülkelerin engellilerin yaşama, eğitim görme ,sportif faaliyetlere katılma ve sağlık haklarına uygun derecede saygı göstermemesidir.
Okullarda engelli öğrenciler için asansörler yok ve bu nedenle öğrencilerin üst katlara
veya alt katlara gitmesi zorlaşmaktadır.
Ulaşım konusundaki sorun ise, halk otobüslerine tekerlekli sandalyedeki arkadaşlarımızın binip inmesini kolaylaştıracak gerekli sistemlerin yapılmamış olmasıdır.
Bu sorunları çözmeye yönelik öneriler ve çözümlerin uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunlar şunlardır:
1-Anlaşmaya uymayan ülkeler için anlaşmaya uymazlarsa ekonomik yaptırım uygulardım. Bu çözümü uygularsam ekonomik yaptırım yaptığımda benim ülkeme ters düşebilirler.
2-Gelişmemiş ülkelerde engelli haklarına saygı gösterilmesi için gezici engelli hakları
okulu oluştururum. Bu çözümü uygularsam olası bir sorun ortaya çıkmaz.
3-Devlet okullarına asansör kurulması için devletin bütçe ayırması olurdu. Ama bu
çözümü uygularsam devletin yeni bir bütçe planlaması gerekir.
4-Çözüm olarak, tekerlekli sandalyedeki arkadaşlarımızın daha rahat binip inebilmesi için toplu taşıma araçlarına uygun sistemin uygulanmasını sağlardım. Ama bu çözümü
uygularsam belediye bütçesini zarara uğratırım. Ancak buna değer…
UNUTMAYALIM Kİ HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ VE ENGELLİ OLAN
ARKADAŞLARIMIZIN HAKLARINA SAYGI GÖSTERELİM
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KAYSERİ İLİNDE ENGELLİLERİN YAŞAMI

Aslı Karaalp
Kayseri.
Özel Tekden İlköğretim
Okulu 6.Sınıf öğrencisi

GİRİŞ:
Kayseri ilimiz, sürekli gelişmekte olan bir sanayi, ticaret şehridir. Şehir planlaması açısından da geniş yolları, uygun mahalle yapısı ve imarı ile övüldüğünü büyüklerimden ve
TV kanallarından duyuyorum. Çocuk hakları ile ilgili konular öğretmenim tarafından bizimle paylaşıldığında ben de Kayseri ilimizde engellilerin yaşamına uygun bir şehircilik
anlayışı var mı? diye merak ettim. Ayrıca okulumuzda “ENGELLİ NE İSTER?” diye bir
anket uygulaması yapılmış ve bu ankete de 371 öğrenci katılmıştır. Anket sorusu şuydu:
“Günlük ihtiyacını karşılayabileceği ve yaşamını kimseye ihtiyaç duymadan sürdürebileceği, şehir yapısının (kaldırım, yol, otobüs vb…) olması ihtiyaç mıdır?” Bu maddeye öğrenci arkadaşlarımın %82’si çok ihtiyaç duyarım demiştir. Ben de araştırmamı ve poster
çalışmamı bu madde üzerine yaptım.
KAYSERİ İLİMİZDE ENGELLİLERİMİZ İÇİN YAŞAM ALANLARI UYGUN MUDUR?
Bilindiği üzere, herkesin olduğu gibi engelli arkadaşlarımızın da hakları vardır. Bu haklar bence önce eğitim alanlarında başlar. Park alanları, ulaşım araçları, giyim-kuşam, yaya
kaldırımları..vb ihtiyaçlarının karşılanması da gerekir. Bu belirlediğimiz alanlarla ilgili
Kayseri ilimizin ekonomik, kültür seviyesi yüksek en gelişmiş iki mahallesinin ekonomik,
kültürel ve sosyal gelişimi açısından geri olduğunu duydum. Bu iki mahallenin mevcut durumu ile ilgili olarak gerekli fotoğraf çalışmalarını yaptım. Bu fotoğraflara çalışmamda yer
verdim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Merkez belediyelerin sitelerini araştırdım. Bu
araştırmalarım neticesinde Engelliler Koordinasyon Merkezi’nin kurulduğu ve bu çerçevede bazı çalışmaların yapıldığını gördüm. Bu çalışmaları şu şekilde paylaşabilirim:
Belediyemiz mücavir alanlarında ikamet eden sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan kişilerin gerek şahsi müracaatları, gerek dolaylı müracaatları neticesinde engelli kişinin yerinde sosyal incelemesi yapılarak hangi tür sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyduğu belirlenerek (Özürlü aracı, tıbbi malzeme, yiyecek, yakacak...) gerekli yardımlar yapılmaktadır. Ayrıca birimimizde engelli kayıt sistemi oluşturulup engelli envanter çalışması yapılarak; özürlülere rehberlik, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.
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1. Belediyemiz mücavir alanlarında ikamet eden Sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan Engelli vatandaşlarımıza 130 adet Akülü Engelli aracı ve 200 adet Engelli Tekerlekli Sandalyesi verilmiştir.
2.Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Trafik Emniyet Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Melikgazi Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda 7 Temmuz 2009 tarihinde Akülü araç
vermiş olduğumuz 50 engelli vatandaşımıza “Engelli ve Trafik” konulu Uygulamalı Trafik Eğitim Semineri verilerek Katılım Sertifikası verilmiştir.
3.Belediyemiz tarafından 3 Aralık 2009 Dünya Engelliler günü etkinlikleri çerçevesinde, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü ve engelli STK’larıyla işbirliği yapılarak; ‘Engellilerin Sosyal ve Ekonomik Hakları’ bilgilendirme paneli düzenlenmiştir.
4. Belediyemiz tarafından 3 Aralık 2009 Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ve Görmeyenler Spor
Kulübü işbirliği ile “Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası” düzenlenmiş olup 3
gün süren turnuva sonucunda 1,2,3. olan sporculara madalyaları verilmiştir. 10-16 Mayıs 2010 “Engelliler Haftası” etkinliklileri çerçevesinde Kadir Has Kongre Merkezi Toplantı Salonu’nda 500 engelli ve ailesine yönelik Yemekli Türk Halk Müziği Konseri düzenlenmiştir. Düzenlenen etkinlikle engellilerimizin moral ve motivasyonu yükseltilmiştir.
Etkinliğe katılan 100 Görme Engelli hemşerimize toplumsal yaşama katılımlarına destek
amacıyla Beyaz Baston dağıtılmıştır.
Görüldüğü gibi belediyemiz engelli vatandaşlarımızın bir takım ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalar yapmaktadır. Ancak şehir plânlaması yapılırken, örneğin
parklar, alış veriş merkezleri, raylı sistem, toplu ulaşım ve kaldırımlar da durumu görmek
açısından belirlediğimiz mahallelerden fotoğraf çekimi yaptım. Bu fotoğraflarla engellilerin karşılaştığı zorlukları anlatmaya çalıştım.
SONUÇ:
Bu araştırmamda da gördüm ki; engellilerin şehirdeki yaşamları oldukça zor gözükmektedir. Şehir plânlamasında bunlara daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Posterimizde engellilerimizin hayatını kolaylaştıracak çizim tasarımlar yaptık.Maket bir şehir
yaparak engellilerimizin yaşam alanı için önerilerde bulunduk.
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SOLAN ÇİÇEKLERİ GERİ KAZANMAK İSTİYORUM!

Feyzanur Tekerci
13 Yaşında. Sakarya
Budaklar İlköğretim
Okulu

NEDEN BU BİLDİRİYİ YAZDIM? Bu bildiriyi yazmamın sebebi, 13 arkadaşım, rehber öğretmenim ve ben, hep birlikte “Görme engelliler için sesli kütüphane oluşturalım”
yarışmasına katıldık. Bu yarışmada, hepimiz göremeyen çocuklar için bir kitap seslendirdik. Ben de, bu yarışmadan etkilenerek engelliler konusunu seçtim ve bu bildiriyi yazmaya karar verdim.
NASIL YAZDIM? Katıldığım yarışmadan, internet ve kitaplardan yararlanarak, ayrıca
gazeteden ve kendi düşüncelerimden de faydalanarak hazırladım.
Bildirimin konusu ana düşüncesi: Bildirimin konusu “engelli çocukların hakları” ve
bildirimin ana düşüncesi; engellilere karşı daha bilinçli olmak ve engelliler için yapabileceğimiz bazı şeylerin olduğunu hatırlatmaktır. Ayrıca; bizler de, çocukluğumuzu yaşarken bazı durumlarda durup kendimizi engelliyoruz. Onlarla aynı şeyleri yaşadığımız engelli hayatımızda, engelli insanların bizden farklı olmadığını ve onlarla aynı şeyleri yaşadığımızı fark ettirmek istedim.
Biz, bazı şeyleri fark etmeye çalışırken, dünyada birçok çiçek soluyor. Bu çiçeklerden
birinin de engelliler olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden engellileri daha iyi anlayabilmek
için engelli olmak nedir? düşünelim.
Engelli olmak; anne babasının, arkadaşlarının sesini duyamamak, belki de ağacın renginin yeşil olduğunu bilip de görememek, bizler gibi ‘merhaba’ demek istemek ama diyememek durumudur bence.
Engellilerin, bildikleri birçok şeyin olduğu ama göremedikleri, hiçbir sesi duyamadıkları ya da sesleri duyup konuşamamaları nasıl bir duygudur. Hiç düşündünüz mü? Haydi,
gelin hep birlikte düşünelim!
Görmek, duymak, yürümek ve hareket etmek kolayca yaptığımız becerilerdendir ve
bu beceriler bize çok kolay gelebilir. Ama bu beceriler engelliler için kolay olmayabilir.
Örneğin bizler okul merdivenlerinden rahatça çıkabiliriz ya da kolayca dolmuşa binip
evimize gidebiliriz ama yürüyemeyen bir kişi bunları yapamaz. Bizim çok kolay yaptığımız şeyleri hiç yapamamak, insana kendini nasıl hissettirir hiç düşündük mü?
Düşündüysek de, bu konuda engellileri ne kadar anladık? Herkes bir şansı hak eder!
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Her insanın, kendini geliştirme, meslek edinme ve eğitim görme hakkı vardır. Peki,
engelliler bu haklara ne kadar sahipler? Araştırmalar, haklarını yeterince kullanamadıklarını gösteriyor. Mesela, ülkemizde, 8. 5 milyon civarında engelli var. Engellilerin, yaklaşık %80’i, okur – yazar değil ya da sadece okur–yazar. Bu nedenle, engelliler; engellerinden dolayı olmasa da, eğitimsiz kalabiliyorlar. Eğitimsiz kaldıklarından dolayı da meslek
edinme, kendini geliştirme gibi haklarını kullanamıyorlar. Tüm bunların sonucunda da
bir işte çalışmaları zorlaşıyor.
Bir işte çalışmak istediklerinde, engelliler hayatın ve insanların yarattıkları engellerle
de mücadele etmek zorunda kalırlar bence. Örneğin; engelli bir kişi çalışmak istediğinde
onu işe alacak kişi, sağlıklı bir kişinin daha çok çalışabileceğini düşünüp sağlıklı kişiyi tercih edebilir. Çalışamadığından dolayı da kendinden utanabilir ayrıca kendini suçlayabilir.
İnsanlar sabah işe giderken engelliler evden çıkamıyor ve işe gitmenin mutluluğunu yaşayamıyorlar. Ya da çocuklar okula giderken engelli çocuklar gidemiyor, onları pencereden
izlemek zorunda kalıyorlar. Bu şekilde bir hayat yaşamak nasıl bir duygudur? Oysa ki bu
insanlar böyle bir hayat yaşamak yerine, mücadelelerini eğitim, meslek edinme, en önemlisiyse çocukluğunu yaşamak konusunda verebilirler…
Engelli hayat…
Engelli çocuklar, farklı olduklarından dolayı dışlanabilirler, yalnızlık duygusu yaşayabilirler. Fakat, bizler engellilerle basit oyunlar oynayarak ya da çok basit etkinlikler yaparak, engellilerin mutlu olmalarını sağlarsak, bu duyguları yaşayamayabilir ve yalnızlığı
hissetmeyebilirler. Yoksa, onlar sokaktan çocuk sesleri gelirken, sokaktakileri seyretmek
zorunda kalırlar. Bu nasıl bir duygu hiç düşündünüz mü?
Engellileri dışlamamızın veya farketmememizin nedenlerinden birisi de onların bizden farklı olduğunu düşünmemizdir. Bizler bunu düşünürken , onların ceza gibi hayatlarını unutup, kendi engelli hayatımızı görmeyiz. Mesela; sokakta, koşup zıplamak yerine,
zarar görmemek için etrafı gözetlemek zorunda kalırız. Ya da biz dershaneye giderken birinin bize bir şey söylemesinden ve bizi korkutmasından çekiniriz.
Bu da bir tür “engelli olmaktır “işte!
Hepimizin hayatında engeller varken, tüm engellerimize rağmen neden engellileri anlamıyoruz ki?
Onlarla aynı şeyleri yaşıyoruz aslında!
Umudumuz…
Umudum, engellilere yardımcı olmak, kendi engellerimizi kırmak!
Bu konuda bir katkım oldu, 13 arkadaşım ve öğretmenimle katıldığım, “Görme engellilere sesli kütüphane oluşturalım” yarışmasında, kitap seslendirdim.
Umudumu birlikte yaşayabilmek dileğiyle…
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ÜLKEMİZDE ENGELLİLERİN HAKLARI

Barış Ergenay
Buca-İzmir.
Aybars Karacabak Lisesi
9. Sınıf Öğrencisi

Dünyada 2 milyar 850 milyon çocuğuz biz. Her gün 30 bin kardeşimiz açlık nedeniyle
ölüyor. Her saat başı 230 arkadaşımız yaralanarak hastanelik oluyor. Her 5 dakikada 500
kardeşimiz ana babasından dayak yiyor.
Ülkemize gelince; her beşimizden biri suçlu, 4’ümüzden biri yoksul, 5’imizden biri küçük yaşta çalışmak zorunda, şiddete uğrayan her üç kişiden biri bizim arkadaşımız.
Kötü bir görüntü değil mi? Hiç yakışıyor mu 21.yüzyıl dünyasına. Dünyayı yönetenlere sesleniyorum: Her gün 30 bin çocuğun açlıktan ölmesi sizi hiç utandırmıyor mu? Bu
koşullarda bile biz dünyayı iyi yönetiyoruz diyebiliyor musunuz? Bırakın dünyayı biz çocuklar yönetelim. En azından açlıktan ölümleri kaldırırız. Savaşlara son verir. Hiroşimalar
da atom bombalarından on binlerce kardeşimizin ölmesine izin vermeyiz.
Ben fiziksel engelli bir arkadaşınızım. Onun için sizlerden farklı sorunlarım da var.
Tüm fiziksel engelli arkadaşlarım adına, öncelikle siz çocuk arkadaşlarıma, sonra tüm
anne babalara, kent ve ülke yöneticilerine seslenmek duyarlılıklarınızı arttırmak istiyorum.
Biliyor musunuz, bizlere o kadar çok engel var ki; yolda, okulda, tuvalette, işyerine girişte, parkta, kaldırımda, araçlarda, metroda hayatın her alanında engellerle karşı karşıyayız.
Bu konuda duyarlılıklarınızı arttırmak, bir gününüzü bizim gibi yaşamak zorunda kalsanız, neler hissedeceğinizi sizlere hatırlatmak için sesleniyorum.
Çeşitli engellerle karşılaşırız hayatta. Aşmak için çabalarız, bazen bıkkınlık gelir, oflar
puflarız. Engeli aşınca da seviniriz değil mi?
Biz engelliler de önümüze konan engellerin kaldırılmasını insanlık onurunun bir ifadesi olarak istiyoruz.
13 Aralık 2006 da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edilen “Engelli Hakları Sözleşmesi” aynı zamanda 21.yüzyılın ilk İnsan Hakları Antlaşması oldu. İnsanlık geç de olsa dünya yüzündeki yaklaşık 650 milyon engelli insanın yararını, insan
hakları temeline dayandıran bir yaklaşımla desteklemiş oldu. Bu 650 milyon engelli insanın neredeyse yüzde 80’i bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde.
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Engelli Hakları Uluslararası Sözleşmesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesiyle “engellilik” insani çeşitliliğin bir parçası olarak kabul edilmiş oldu. Mart 2007 de
imzaya açılan sözleşmeyi ilk başta 50 ülke imzaladı. Bu 50 ülke arasında Türkiye’nin de olması biz engellileri sevindiren bir durumdur.
Bu sözleşmenin başlangıç bölümünde; ”Engellilerin haklarını ve onurunu güçlendiren
ve koruyan kapsamlı bir uluslararası sözleşmenin engellilerin ağır sosyal dezavantajlarının ortadan kaldırılmasına ve onların medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ortamlara eşit fırsatlarla katılımının teşvik edilmesine, hem gelişen hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir katkı sağlayacağına ikna olarak,
Engellilerin toplumun doğal ve temel birimi olduğuna ve toplum ve devlet tarafından
korunmaya hakkı olduğuna ve engellilerin ve aile üyelerinin, engellilerin haklarını tam ve
eşit kullanabilmesini sağlamak için gerekli korumayı ve desteği almaları gerektiğine ikna
olarak bu sözleşme 192 milletin oybirliği ile kabul edilmiş” denmektedir.
Ülkemizde 1.7.2005 tarihinde çıkartılan 5378 sayılı yasayla engelli hakları güvence altın alınmış ve 7.7.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu yasanın adıyla ilgili değerli Milletvekillerimize bir eleştirim var. Bizdeki yasanın
adı engelli değil ÖZÜRLÜLER YASASI. Bu isim değiştirilmelidir. Bizler özürlü değil engelli yurttaşlarız.
Bakın bu yasa, ismimin yanlışlığı dışında gerçekten iyi. Bu yasa ile BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE de görevler verilmiş engellilerin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla. Engelli ulaşımının kolaylaştırılması, engelli ailelerinin de ulaşım başta olmak üzere çeşitli haklardan yararlandırılması Büyükşehir Belediyelerinin görevleri arasındadır.
Ama maalesef, engelli bir çocuğa sahip anne çocuğunun engelli raporu yüzde 70 değilse
İzmir’de parasız araçtan yararlanamıyor. Geçen yıl yüzde 40 engelli çocuğu olan anne çocuğu ile belediye aracına parasız binerken 2010’da binemedi. Hani engelli ailelerine kolaylık yasayla garanti altına alınacaktı. Her yıl yeni haklar elde edeceğiz derken 2010’da,
2009’dan geriye gittik.
Bu yasa ile “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, mevcut yapıların, sosyal tesislerin, spor
kuruluşlarının ve tesislerin, okulların, kaldırımların, taşıtların, yaşamın tüm alanlarında
engellilere engel teşkil eden tüm varlıkların, engellilerin erişimine açılması yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 yıl içinde gerçekleştirilir,” denmektedir.
Şöyle bir bakalım. Yasa 7. 7. 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş. Yedi yıl sonrası 2012 yılının 7 Temmuzu. Acaba biz engellilerin erişimine devlet daireleri, kamu ve özel kurumların binaları, kaldırımlar, okullar, tuvaletlerin ne kadarı sağlandı. Koskoca 7 yılın neredeyse altı yılı bitti. Ama bize çıkarılan engeller büyük ölçüde duruyor.
Sizlerin dikkatini bu konulara çekmek, duyarlılığınızı bizden yana arttırmak için bu
bildiriyi hazırladım. Biz engelliler artık eskisi gibi bilinçsiz değiliz. Yasal haklarımızı da,
uluslararası yasalardan doğan haklarımızı da biliyoruz. Tüm yöneticilere sesleniyorum.
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Lütfen engellerimi kaldırın. Engelli bir toplum bireyi olarak önümdeki sosyal, ekonomik,
siyasal, eğitimsel, ulaşımsal, engellerin yasal süreler içinde kaldırılmasını istiyorum.
Ben şanslı bir fiziksel engelliyim. Annem beni 8 yıllık ilköğretim yaşamım boyunca
okula, Özel Eğitim Kurumuna sırtında taşıdı. Ben halen İzmir-Buca’da Aybars Hikmet
Karabacak Lisesi birinci sınıfında okuyorum.
Aslına bakarsanız Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Lisesi’nde okumak istiyordum. Okul çok katlı. Asansörü de var. Ama asansör sonradan yapılmış. Asansör ruhsatı yok. Onun için de asansörü çalışmıyor. İşte bu engelden dolayı bu lisede okula başlayamadım. Annemle Buca Ticaret Lisesi’ne gittik. Müdürü iyi bir insan. Bizi görünce gülümsedi. “Bizim dokuzuncu sınıflar üst katlarda, bırakın engelliyi engelsizler için bile eğitime uygun değil” dedi.
Bırakın normal okulları devletin engelliler için yaptığı Konak İş Eğitim Okulu’nda bile
asansör bulunmuyor.
Bir gün İzmir Çiğli’de büyük bir alışveriş merkezine gittik. Bu büyük alışveriş merkezinde engelliler için tekerlekli sandalye bile yoktu. Annem sordu, tekerlekli sandalyeniz
nerede, diye. Dalga geçer gibi tamire gönderdik, dediler.
Otoparklarda engelliler için ayrılan ve ayrılması 5378 sayılı yasaya göre zorunlu olan
park yerleri vardır. Buralara engelsiz araçların park etmesi yasaktır. Park edenler için para
cezası iki kat arttırılmıştır. Ama boş engelli parkı bulabilene aşk olsun. Annem bu konuda zorla direte direte park yerimizi boşalttırdı birçok kez.
Umarım sizleri sıkmamışımdır. Derdimi, benim gibi fiziksel engelli arkadaşlarımın
dertlerini sizlerle paylaşmak istedim. Sağlıklı günlerde kalın, mutlu kalın. Engelleri aşmada birlik olmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum, sevgili arkadaşlarım.
20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve
Türkiye’nin de 2 Ekim 1995´de kabul ederek uygulamaya soktuğu ÇOCUK HAKLARI
SÖZLEŞMESİ’nin 13. maddesinde: ”Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak ülke sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya
çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.” demektedir. Bu hakkımı kullanarak bu bildirimi
hazırladım.Hepinize saygılar, sevgiler sunarım. Hoşça kalın, tekrar sağlıcakla kalın.
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“
7

ÇOCUKLAR YARGILANMALI MI?
Bir çocuğu sanık sandalyesinde gördüğünüzde
ne düşünürsünüz?
Suç ve Ceza / Çağla Selçuk
Nilüfer -Bursa
Gülmeyi Bilmeyen Çocuklar / Dilay Adar
Yükseova-Hakkari
Oyun Oynama Yaşındayken / Merve Ünsal
Orhangazi-Bursa
Çocuklar Yargılanmalı mı ? / Deniz Tekbaş
Nilüfer-Bursa
Suçlu Bir Çocuk Olmak / Hatice Esin Aydın
Darıca-Kocaeli

”
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SUÇ VE CEZA

Çağla Selçuk
12 Yaşında.
Emine Örnek Koleji
Öğrencisi

Tüm toplumlar için çocuk çok önemlidir. Çünkü gelecek neslin devamını sağlarlar.
Gelişmiş toplumların temelini iyi yetişmiş çocuklar oluşturur. Bu yüzden çocuklara verilen haklar kadar onların bu haklarından nasıl yararlandığı ve davranışlarının sonuçlarına
göre aldıkları ödül ve cezalar da çok önemlidir.
1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi, Türkiye tarafından bir yıl sonra kabul edilmiştir. Sözleşmeye imza atan tüm devletler bu hakları sağlamak zorundadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu devletler çocukların haklarını güvence altına almıştır. Anayasamızda “Devlet, ailenin huzur ve refahı
ile anne ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır” hükmü yer alır.
Ülkemizde 0-18 yaş arasındaki tüm bireyler çocuk kabul edilmektedir. Kanunlar karşısında çocuklar ve yetişkinler aynı kategoriye konulmamaktadır. Ülkemizde çocuklar çocuk mahkemelerinde yargılanmaktadır. Bu yüzden yetişkinler için geçerli olan bazı konunlar çocuklar için geçerli değildir.
Hukuk sistemimiz içerisinde çocuklara ayrı bir önem verilmektedir. Emniyet Müdürlüklerinde ayrı bir birim olarak Çocuk Şubeleri bulunmaktadır. Bu sistemde insanlar farklı kategorilerde daha kolay ve doğru bir şekilde yargılanabilir. Kişinin kendi davranışlarının sonucunu üstlenebilmesi için 18 yaşının geç olduğunu düşünüyorum. Çünkü okullarımızda bize toplum kurallarının işleyişi öğretiliyor. Herkes bu kuralların bilinci ile davranırsa suç işlenmez ve çocukların yargılanmasını gerektirecek olaylar yaşanmaz.
Burada öğretmenlere ve ailelere çok büyük görevler düşüyor. Çocukların suç olabilecek davranışlarda bulunmamaları için onlarla yakından ilgilenmek ve takip etmek gerekiyor. Çocukların cezalandırılacağı suçlar belirlenmeli ve bu suçlara karşılık olarak verilecek cezalar çocukların yaşına ve psikolojisine göre belirlenmelidir. Çocuklar belli bir kavrama düzeyini geçtikten sonra yargılanmalıdır. Nasıl ki küçüklüğümüzden beri aile ortamında yaptığımız herhangi bir olumlu davranış veya başardığımız herhangi bir görev
sonrasında ödüllendiriliyorsak, yapmamamız gereken bir işi yaptığımızda ya da kötü bir
davranışta bulunduğumuzda cezalandırılmamız doğaldır.
Bu yüzden yaptığımız her hareket yakınlarımız, arkadaşlarımız ve büyüklerimiz tarafından yargılanmaktadır. Aynı şekilde kanun ve kurallara aykırı davranışlarda bulunanların yaşları küçük de olsa bu davranışlarından ötürü kendi yaş ve psikolojilerine uygun
mahkemeler tarafından yargılanmalıdır.
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GÜLMEYİ BİLMEYEN ÇOCUKLAR

Dilay Adar
7. Sınıf Öğrencisi.
Hakkâri, Yüksekova
Cumhuriyet İlköğretim
Okulu

O sandalyede oturan korku içinde bir çocuk ya hırsız ya da katildir, genel olarak suçludur. Ama ne olursa olsun bir çocuktur. Çocuklar sevgiye muhtaçtır. Onlara gereken ilgi
ve sevgi gösterilmediğinde ortaya dudak uçuklatan durumlar çıkmaktadır.
Bir çocuğun hayat temeli atılırken şiddete maruz kalmışsa bir dilenci, bir tinerci, bir
hırsız veya katil olarak aslında hayatını çöpe atıyor. Çocukların babaları tarafından çalıştırıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bütün bunların olduğu ülkede sizce bir çocuğu sanık sandalyesinde görmek çok mu şaşırtıcı? Bence değil, çünkü çocuk bir ülkenin geleceği demektir. Bu gelecekleri birer hırsız olarak yetiştirmek ve küçük yaşlarda demir parmaklıkların
ardında bir hayat sürmelerine sebep olanlar kendi aileleridir. Bir ailenin ve başka hiçbir
kimsenin bir çocuğun gözlerindeki ışığı söndürmeye hakkı yoktur. Bunu yapanların çocukların yerine o sanık sandalyesine oturup hesap vermesi gerekmektedir.
Keşke dünyayı çocuklar yönetseydi. O zaman dünya saflık, temizlik ve tamamen iyi niyetlerle dönerdi. Çünkü bu kelimelerin tümü çocuğu ifade etmektedir. Bir çocuk olarak
ben de sevgi dolu bir dünya isterdim. O günleri sabırsızlıkla bekleyeceğim.
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OYUN OYNAMA YAŞINDAYKEN

Merve Ünsal
Orhangazi Atatürk
İlköğretim Okulu, 7. Sınıf
Öğrencisi

Oyun Oynama Yaşındayken…
Hem o çocuğun bu yükü omuzları o minik yüreği taşır mı? Ben bir çocuk olarak bu
yükü taşıyamazdım. İnsanlardan ve her şeyden korkardım. Oyun oynama yaşındayken
sanık sandalyesine oturan bir çocuğun geleceğine kadar parlaktı ki?
Hayata nasıl atılmasını bekleriz. Hayatı boyunca bu yükü taşımak zorunda kalacak…
Yüreğinde açılan bu derin yara asla kapanmayacak ve izleri asla silinmeyecek.
Hayatın hep kötü yönlerini gören bir çocuk hayattan nasıl zevk alabilir ki?
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ÇOCUKLAR YARGILANMALI MI?

Deniz Tekbaş
12 yaşında.
Emine Örnek Eğitim
Kurumları Öğrencisi

Ben “Çocuklar yargılanmalı mı?” sorusunun cevabını sizlere anlatacağım. Bununla ilgili düşüncelerimi anlatan bir kompozisyon okuyacağım. Bence çocuklar yargılanmamalıdır. Bir insana çocuk diyebilmek için 0-18 yaşları arasında olması gerekmektedir. Çocuklar da yargılanırlar ama çocuklar çocuk hapishanesinde yargılanırlar. Çocuk hapishanesinde eğitim görülmektedir.
Çocukların ve gençlerin meslek sahibi yapılması amacıyla, metal şekillendiriciliği, kuaförlük, takı tasarım, dikiş makineci kursu gibi iş ve meslek kursları, ilk yardım, satranç,
basketbol kursu gibi sosyal ve sportif kurslar düzenlenmektedir.
Çocukların yargılanması çocukların zihinsel büyümesinde kötü bir rol oynar. Bir çocuk hata yaptıysa:
• Bir daha böyle bir şeyi yapmaması gerektiği,
• Böyle bir şey yapmanın kötü olduğu,
• Böyle bir şeyin tehlikeli olduğu, (eğer yaptığı şey hatalıysa) söylenmelidir.
İlk başta çocuğa bunların hepsini söylemek gereklidir. Eğer çocuğa söylediğiniz şeyler işe yaramadıysa çocuğa ceza vermelisiniz. (Cezanın büyüklüğünü hatanın büyüklüğüne göre seçmelisiniz.)
İşte arkadaşlar size anlatmak istediğim şey “Çocuklar yargılanmalı mı?” sorusuna cevap vermekti.
Çocuklar hiçbir zaman yargılanmamalı,
Adaletin temelleri uygulanmalı.
ÇOCUKLAR YARGILANMAMALI!
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SUÇLU BİR ÇOCUK OLMAK

Hatice Esin Aydın
12 yaşında.
Darıca Lafarge Aslan
Çimento İlköğretim Okulu
Öğrencisi

Çocuk olmak, iki kelimeden ibaret deyip geçmeyin sakın. Hiç çocukken yaşadıklarınızı veya başka çocukların yaşadıklarını düşündünüz mü? Bazılarımız parklarda, bahçelerde oynarken, bazıları ise ailesinin ilgisizliği ve çoğu kez maddi sıkıntılardan dolayı sokaklarda büyüyor. Sizce bu adil mi? Tabi ki hayır dediğinizi duyar gibiyim. Sokakta büyüyen
çocuklar suça meyillidirler. Peki ya suç işleyen çocuk yargılanmalı mıdır?
Çocukların suç işlemesi halinde ve bu çocuk on sekiz-on dokuz yaşında olsa dahi çocuktur deyip az bir cezayla veya ceza verilmeden serbest bırakılıyor. Bunun çok yanlış bir
tutum olduğunu belirtmek isterim. Madem suç işleyen kişi bir çocuk o zaman niçin sokak köşelerinde veya kimsenin olmadığı ıssız yerlerde bu suçu işliyorlar? Suç işlerken çocuk olduğunu unutan genç, yargılanırken ısrarla çocuk olduğunun altını çiziyor. Aslında
çocukta değildir suç, onu yetiştiren, bu hale getiren sorumsuz anne ve babadadır. Aileler, hayatta karşılaştıkları çeşitli maddi ve manevi sebeplerden dolayı, çocuklarının zaman
zaman yanlış tercihler yapmalarına engel olamamaktadırlar. Anne ve babaların zamanla
çözmek zorunda oldukları sorunlar, çocuklarına yeterli huzur ortamını ve otoriteyi sağlamakta zorluk çekmelerine sebep olmaktadır. Her ne kadar bu duruma isteyerek sebep olmasalar da çocuklarının sorunlarına her zaman çözüm bulmalıdırlar.
Başka bir konuya daha değinmek istiyorum. Bakamayacakları kadar çocuk sahibi olan
anne ve babalar hiç mi olacakları düşünmüyorlar veya hiç mi düşünemiyorlar? Kırsal kesimlerde aile planlamasına uyulmadığı için ve eğitim eksikliğinden kaynaklanan bu sorun daha
fazla yaşanmaktadır. Tabi ki bu sorun sadece aileyi değil, ülkeyi de etkiliyor. Kişi başına düşen gelirin azalması gibi birçok soruna yol açıyor. Asıl konumuza geri dönelim. Aslında çocuklar yargılanmalı mı? Sorusuna verilecek cevap, bu soruya ne açıdan baktığımıza bağlı.
Çocuklar ve gençler elbette yargılanmalıdırlar. Yaptıkları hatanın ne kadar yanlış olduğunu ve hayatlarını yanlış yönde etkileyeceğinin farkına ancak bu yöntemle varırlar. Ancak çocuklardan önce aileler yargılanmalıdır. Çünkü suçun büyük bölümü aileye aittir.
Çocukların suç işlemesini önlemek için bütün görev aileye ve çocuğa düşmektedir. Ailenin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması son derece önemlidir.
Konuyu bir sözle özetlemek istersek, ”Çocuklar bir çiçektir, onları sularsanız büyürler
ve gelişirler, sulamazsanız ise çürürler” diyebiliriz
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“
8

SAVAŞLAR, ÇOCUKLAR ve BARIŞ

Bana Göre Savaş / Ayşegül Yıldırım
Merkez-Sakarya
Gerçek Savaş Suçu / Batuhan Mustafa Demir
Mudanya - Bursa
Savaş Öyle Geniş Ki İçine Yüz Binlerce Çocuğun Ölüsü Sığıyor /
Tubanur Pirdal
Merkez –Amasya

”
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BANA GÖRE SAVAŞ

Ayşegül Yıldırım
13 yaşında.
Sakarya İlköğretim Okulu
öğrencisi

BU BİLDİRİYİ YAZMAMDAKİ AMAÇ: Savaşlara bir nebze de olsa ‘DUR’ diyebilmek. Dünyada savaş ortamında yaşayan çocuklar bunları hak etmiyor. Bu savaşı onlar
seçmedi. Böyle bir ülkede yaşamayı hiçbir çocuk istemez. Onların da bizler gibi özgür,
huzurlu ve rahat bir şekilde yaşamaları en doğal haklarıdır. Sayın büyüklerim, lütfen artık savaşları bitirin.
BU BİLDİRİYİ NASIL YAZDIM: Önce konu hakkında geniş bir araştırma yaptım.
Düşüncelerimi güzel bir şekilde yazdıktan sonra araştırmalarımla birleştirip yazı haline
getirdim. Böylece bildirim tamamlanmış oldu.
BİLDİRİMİN KONUSU VE ANA DÜŞÜNCESİ: Benim konum ‘SAVAŞ, BARIŞ VE
ÇOCUKLAR’. İnsanların savaşın olduğu ülkelerdeki çocukların yerine kendilerini koymaları gerekiyor bence. Çünkü biz o ülkede yaşayan birer birey olarak da dünyaya gelebilirdik. Belki benim yazımı görürler ve biraz da olsa ellerindeki nimetlerin ve bulundukları huzurlu ve güvenli ortamın farkına varırlar.
İnsanların beslenme, barınma, yaşama gibi en doğal haklarının elinden alındığı, en
acımasız gerçek SAVAŞ.
Savaş; çocukları zihinsel, fiziksel ve psikolojik yönden olumsuz etkiler. Çocukların savaşlar yüzünden hayata bakış açıları değişir. Araştırmalara göre 30 ülkede 3000 çocuk
silâh altında. Yine savaşlar yüzünden 16 milyon çocuk psikolojik travma geçirmiş.
Yaptığım araştırmalara göre; mültecilerin 2 milyondan fazlası ailesinden ayrılmış, cinsel sömürgeye maruz kalmış ve çocuk asker olmaya zorlanmıştır. Bazı çocuklar ise savaşlardan kaçmak için konteynırlarla yolculuk yapmış ve çoğu da havasızlıktan ölmüş.
Siz büyükler çocuklara silah değil; çiçek verin, sevgi verin. Unutmayın ki gün gelecek
bizler de büyüyeceğiz. Sizin bize verdiğiniz sevgiyi biz size ileteceğiz.
EŞİTSİZLİK VE ÇOCUKLAR
Ülkemdeki çocuklarla Filistin ve Afganistan’daki çocukları karşılaştırdığımda bazı
farklılıklar gördüm. Filistin ve Afganistan’daki çocuklara baktığımda, savaş yüzünden ço-
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cuklar özgürlüklerini, beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Fakat benim ülkemde
çocuklar birçok ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor. Ben annem ve babamla rahatlıkla okula, çarşıya, sinemaya giderken onlar karınlarını nasıl doyurabileceklerini düşünüyorlar. Çocuk olmanın verdiği ayrıcalığı, güzelliği doyasıya yaşayamıyorlar. Yeterince sevgi ve ilgi göremiyorlar. Benim ülkemdeki çocuklar daha hür daha özgüvenli, daha başarılı olur ve böylece benim ülkem daha çok kalkınır. Savaş ortamında büyüyen çocuklar ise
daha sorunlu, daha korkak ve en önemlisi daha başarısız olur. Bu da savaşın hem çocukların hem de ülkenin geri kalmasındaki olumsuz etkisini gösterir.
ÜLKE GÜNDEMİ
Geçenlerde bir haber okumuştum. Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine
İsrail tarafından saldırılmış. Gemideki çocuklar çok korkmuşlar. Gazze’deki çocuklar her
sabah bomba sesleriyle uyanırken, onlar bu korkuyu bir anlık hissettiler. Bir de Filistin ve
Afganistan’daki çocukları düşünün. Bu korkuyu ortadan kaldırmamız gerekiyor bence.
Çünkü her insanın doğuştan sahip olduğu bütün haklarını özgürce yaşaması, umutla geleceğe bakması ve savaşsız bir dünya kurmasının yolu BARIŞ. Barış insanların refah içinde yaşamaları adına çok önemlidir.
Gelin, hep beraber bu güzel çocuk gibi; hayata mutluluk baloncukları üfleyelim. Her
bir baloncuğu mutsuz çocukların yanağına konduralım!!!
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GERÇEK SAVAŞ SUÇU
Batuhan Mustafa
Demir
13 yaşında.
Emine Örnek Koleji
öğrencisi

Aslında bence devletin başındaki ve orduların başında olan insanlar savaş suçu dedikleri olayı sadece verilen bir sözü veya yazılı anlaşmayı bozmak olarak algılıyorlar. Bence
asıl savaş suçu masum ve hiçbir suçu olmayan sivilleri ve çocukları öldürmek, katletmektir. I. ve II. Dünya Savaşları’nda (özellikle II.de) savaş tüm dünyada olduğundan, belirli bir
savaş alanı olmadığından kim nereye saldırırsa oraya sıcak çatışma oluyordu.
Tabi ki sadece dünya savaşlarında görülmedi sivillere yönelik saldırılar Vietnam Savaşı gibi yine büyük çaplı savaşlarda da görüldü. Buna benzer örnekleri tarih sayfalarında
bulmak hiç de zor değil.
Bugün insan hakları ve çocuk haklarını koruyan Amerika Birleşik Devletleri’nin, atom
bombasının zararlarını bile bile Japonya’ya atması, oradaki birçok sivilin ve çocuğun ölmesine neden olması yadsınamaz. Buna ek olarak Vietnam Savaşı’nda Amerikan ordularının kullandığı hafif makineli tüfekler ve saldırı tüfekleri o bölgeye uyumlu olmadığını
ve şehir içindeki çatışmalarda binaların duvarlarını rahatlıkla delip içerdeki çocuk ve sivillerin nedensiz yere öldürülmesini kimse göz ardı etmemeli. Tüm bu bilgilere bakarak
asıl savaş suçu bence çocukları ve sivilleri öldürmektir.
Savaş olan yerde çocuklar da küçüklüklerinden beri savaş içinde büyüdüğünden ve
özellikle savaş zamanında yakınlarını kaybeden çocuklar daha çok hırslanıp ülkesine giren askerlere kin besliyorlar ve büyüdüklerinde ülkesine saldıran ülkeye terör girişimlerinde bulunuyorlar. İşte bence en büyük İNSANLIK suçu senden zayıf olana yardım etmek yerine onu sömürmektir. Bu makaleyi son bir sözle bitiriyorum “If we don’t end war,
will end us.” H.G. Wells “Eğer biz savaşı bitirmezsek, o bizi bitirecek.”
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SAVAŞ ÖYLE GENİŞ Kİ İÇİNE YÜZ BİNLERCE ÇOCUĞUN ÖLÜSÜ SIĞIYOR

Tubanur Pirdal
17 yaşında.
Amasya Anadolu
Öğretmen Lisesi

“Artık havalar iyice soğudu. Kuş sesleri duyulmaz oldu. Şimdi yalnızca anasını ya da
babasını yitiren çocukların ağlamaları duyulabiliyor.
Bizler ülkesi ve umudu olmayan çocuklarız.” –DunjaBu sözler Yugoslavya’da savaşı yaşamış bir çocuğa ait. Savaşın en masum kurbanları elbette çocuklardır.
Kanada’daki ‘Savaş ve Çocuklar’ adlı araştırma ekibi, Irak’taki on üç milyon çocuğun
savaş öncesi fiziksel ve ruhsal sağlıklarının kötüleştiğini ve çocukların çevrelerinde gelişen çatışmalardan dolayı uykusuzluk, beslenme, zihinsel sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor.
Hayata daima sevecenlikleriyle bakan çocuklar geleceğimiz değil midir? Onlar neslimizi sürdürecek altınlarımızdır. Çocukları değersiz görenler kendilerine acısınlar ve geleceklerini düşünerek ürpersinler…
Anahtar Kelimeler: Savaş, çocuk, sağlık, ağlamak, gelecek
Savaş Öyle Geniş ki İçine Yüz Binlerce Çocuğun Ölüsü Sığıyor
“Artık havalar iyice soğudu. Kuş sesleri duyulmaz oldu. Şimdi yalnızca anasını ya da
babasını, kardeşini yitiren çocukların ağlamaları duyulabiliyor.
Bizler bir ülkesi ve umudu olmayan çocuklarız.” –DunjaBu sözler Eski Yugoslavya’da savaşı yaşamış ve o savaşta sağlığını, annesini, babasını ve umudunu yitirmiş bir çocuğa ait. Savaşın en masum kurbanları elbette çocuklardır.
Peki, savaş barış kelimesinin karşıtı mıdır? Tabiî ki de değildir. Barışın karşıtı yoksulluktur. Bu yoksulluk acıdır, umutsuzluktur, ölümdür, tükeniştir, yok oluştur, babasız bir
çocuktur. Savaş hızla büyüyen şehit mezarlıklarıdır.
Bazen çocuklar talihsizce bir mayına basıyorlar ve son duydukları ses yine savaş çanıdır. Sonra o küçük vücutları parçalanıyor. Peki, kim ister ki evladının öyle ölmesini? Eğer
o çocuk başkasının çocuğuysa mı savaştan rahatlıkla bahsediliyor?
Kanada’daki ‘Savaş ve Çocuklar’ adlı araştırma ekibi, Irak’taki on iki ile on üç milyon
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çocuğun savaş öncesi ciddi anlamda psikolojik ve fizyolojik travma ile karşı karşıya geldiğini belirtiyor. Bu ekibin araştırmalarına göre savaş başlamadan önce bile çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının kötüleştiği ve çocukların çevrelerinde gelişen çatışmalardan
dolayı uykusuzluk, umutsuzluk, beslenme, zihinsel sorunlar gibi büyük sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor.(1)
Uzmanlar beş yaşından küçük her üç çocuktan ikisinin açlıktan ve ishalden dolayı
ölümle pençeleştiğini ve daha savaş başlamadan önce uygulanan ambargodan dolayı sağlık yardımı alamadıklarını ve 1991 savaşı sırasında atılan bombalardan dolayı birçok çocuğun kansere yakalandığını da belirtiyor. Atılan bombaların oluşturduğu psikolojik zararın yanı sıra fiziksel zararların da uzun yıllar devam edeceği ve birçok çocuğun kalıcı fiziksel özürlülüğe sahip olacağı gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor.(2)
Sırtlarına aşırı yük binen ve geleceği aydınlık görmeyen Iraklı çocuklardan biri de tüpçü dükkânında çalışan on bir yaşındaki Abbas Rahim’dir. Abbas Rahim geleceğin daha
da karanlık olduğunu, bu yüzden para biriktirmesi gerektiğini, daha kötü günlerin onları
beklediğini ve bugünden beş kuruş kazanmak istediğini söyledi. Bu sözler de savaşı yaşayan çocukların küçük yaşlarda ne kadar büyük sorumluluklar yüklendiğinin açık bir göstergesidir.(3)
Ülkemizdeki çocuklar da savaşlardan etkilendiklerini resimlerinde, kompozisyonlarında ve öykülerinde gösteriyorlar. Denizli Atatürk İlköğretim Okulu 5–A sınıfı öğrencisi Muhammet Nesehi Sertay, serbest çalışma saatinde ortaya koyduğu eserle öğretmenlerini ve velisini şaşkına çevirdi. Tabut resmi çizerek ölümü tasvir eden Muhammet, “Her
gün televizyonlarda silahları gösteriyorlar. Savaşın çocukların ölmesi anlamına geldiğini biliyorum, çünkü çocuklar çaresiz kalıyor. Kimse onlara sahip çıkmıyor. Koca koca silahları, kurşunları onlara doğrultuyorlar. Küçük çocukların ölmesini istemiyorum.” şeklinde konuştu.
Okul müdürleri ise yeni neslin savaş ve ölümle bu kadar çabuk tanışmasının eğitimde
olumsuz sonuçlar ortaya çıkaracağını düşünüyor. Denizli’deki Servergazi İlköğretim Okulu Müdürü Âdem Turan, “Biz kendisiyle, ailesiyle, toplumla ve dünyayla barışık fertler yetiştirmeye çalışıyoruz. Dünyadaki huzur da buna bağlı. Öğrencilerimizi de sevgi, saygı ve
hoşgörü çerçevesinde yetiştiriyoruz. Aileler bu konuda oldukça hassas. Çocuklar, medyadaki savaş haberlerinden olumsuz etkileniyor. Bu konuda bütün ilgililerin daha hassas olmasını istiyoruz. Aileler, çocuklarını bu tür görüntülerden uzak tutsun.” şeklinde konuştu.(4)
Savaş nerede, nasıl yaşanırsa yaşansın, kaybeden insanlık oluyor. Savaş egemen sınıflar arasındaki çıkar mücadelelerinin en kötü aşamasıyken, dünya halkları her fırsatta kendilerinin savaş istemediklerini, bir arada sorunsuz, savaşsız yaşamak istediklerini haykırıyor. Barış gittikçe savaşın alternatifi gibi dururken, aslında barışın insanların “insanca”
yaşama gerekliliklerinin doğal bir zemini olduğu unutuluyor. Barışın bir türlü sağlanama-
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dığı, savaşın hüküm sürdüğü yerlerde en çok çocuklar ve gençler zarar görüyor.
Savaşın en çok çocukları vurduğu, her savaş sonrası sunulan ölü, yaralı sayısı gibi istatistiklerde kolayca anlaşılıyor. Savaş, taraf devletlerce tanınan Uluslararası Çocuk Hakları
Sözleşmesi’ne göre belirlenmiş en temel çocuk haklarını bile ihlal ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 37. maddesinin (a) fıkrası “Hiçbir çocuk, işkence
veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tâbi tutulmayacaktır.
18 yaşından küçük olanlara, işledikleri suçlar nedeniyle idam cezası verilemeyeceği gibi,
salıverilme koşulu bulunmayan ömür boyu hapis cezası da verilmeyecektir” diyor. Peki,
biz ne yapıyoruz? Çocuklarımıza savaşları yaşatarak onların ruhlarını öldürüyoruz. Gerhart Hauptmann “Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir.”demiş.
O halde hepimiz katiliz çünkü o tertemiz kalpli ruhları öldürüyoruz.
Oysa Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bütün bu maddeleri temelde şunu söylüyor, çocuklar barış içinde yaşamalı, barış ortamı çocukların yüksek yararı göz önünde bulundurularak her açıdan sağlanmalı. Çünkü çocukların dünyasında savaş yok. Çocuklar gelişimlerinin önemli parçası olan oyunlarıyla yaşamak, oyunlarıyla öğrenmek, oyunlarıyla
büyümek istiyor. Savaş yetişkinlerin oyunu. Çocuklar misketleriyle oynamak istiyor, üzerlerine yağdırılan misket bombalarını ise hiç hak etmiyorlar.
Pekâlâ, hayata her zaman sevecenlikleriyle bakmaya çalışan çocuklar bizim geleceğimiz değil midir? Onlar bizim neslimizi devam ettirecek olan altınlarımızdır. Çocukları
değersiz görenler, kültürlerini unutanlar sadece kendilerine acısınlar ve geleceklerini düşünerek ürpersinler.
Herkesin kendine göre bir amacı var savaş öncesinde. Almanya hâlâ I. Dünya Savaşı’nın
acısını ve yenilmişliğini taşıyor içinde ve Versay Antlaşması’nın ağır şartlarını değiştirmek
istiyor. İtalya Birinci Dünya Savaşı’nda ulaşamadığı amaçlarına bu sefer ulaşmaya kararlı.
Japonya’nın gözü hemen yanı başındaki Çin üzerinde. Peki, bilmezler mi ki savaşın yoksullaşmak, kültürel birikimin, kültürel yaşamın ve sağlıklı neslin bir süreliğine de olsa
bitmesi demektir. Savaşın öznesi insandır. Nesnesi ise tanımlanabilen her şeydir. Herkese tehdit altında olduğunu hissettiren ilk duygu ölümdür. Düşüncenin ilk oluşumundan
bu yana insanlar bu ölüm duygusundan kurtulmak için değişik korunma yöntemleri geliştirdiler. Bu yöntemlerin asıl amacı ölümden kurtulmaksa neden kesin çözüm getirmiyorlar ki. Hem kesin çözümle genç nesillerimiz sağlıklı bir şekilde eğitimlerini alıp büyüyecekler. İnsanların savaşı, çocukların kavgasına benzer. Hepsi de anlamsız ve saçmadır.
Her savaştan sonra düşünülür mü ki kaybettiklerimiz neler kazandıklarımız neler? Hem
hiçbir şey silahla kazanılan zafer kadar geçici değildir. Kaybettiklerimize bakmak o kadar
çok acı ki… En güzel yıllarında savaşın verdiği acıyı, yoksulluğu, terkedilmişliği, yalnızlığı, korkuyu ve birçok travmatik hissi yaşayan çocuktan, sağlıklı neslin bir bireyi olması
elbette ki beklenemez. Bu konuda da her bireye görevler düşmektedir. Sonuçta çocuklarımız gelecek, gelecekse hayatımız demek.
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Son on yılda iki milyona yakın çocuk savaşlarda acı çekerek, tıbbi yardım olmadan ve
bazen yapayalnızken öldürülmüştür. Dört milyondan fazla çocuk sakat kalmıştır. Bir milyon çocuk ise öksüz kalmıştır. Ölümler düşünülen en büyük kayıp olmasına karşın kaybettiklerimiz bunlarla sınırlı değildir. On iki milyon çocuk evlerinin koruyuculuğundan,
sıcaklığından uzaktır. Bu çocukların üçte biri mülteciler veya toplumdan dışlanmış kimseler için yapılan kamplarda istismara açık koşullarda ömürlerini geçirmektedir. Bazıları
ise toplama kamplarındadır.(5)
Çocukların hangi yaşta orduya katılacakları ülkeden ülkeye değişmektedir. Ama bazı
ülkelerde kız ve erkek çocukları zorla askere alınır ve az bir eğitimle hazır hale getirirler.
Çocuk askerle, devletin bu sayede eğitim gibi destek hizmetleri ve finans yükünden de
kurtulduğu, maliyeti ucuz bir kaynaktır. Afganistan’da savaşın on yedinci yılında askerlerin %45’inden fazlasının on sekiz yaşın altında olduğu tahmin edilmektedir.(6)
Askeri amaçlarla çocuklar tutuklanmakta ve işkence görmektedir. Topluluğu cezalandırmak, çocuktan ya da yakınlarından bilgi almak veya eğlence için çocuklara işkence yapılmaktadır. Ama hangi sebeple olursa olsun Çocuk Haklarında da belirtildiği gibi (16.
madde) onların özel yaşantısına, ailesine müdahale edilemez. Aynı şekilde onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz. Bu tür müdahale ve saldırılara karşı çocukların yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.
Benzer şekilde çocuk istismarı da ciddi bir sosyal problem olarak karşımıza çıkmaktadır. İstismar edilen çocukların bedensel ve ruhsal sağlıklarının ciddi bir biçimde tehlikeye girdiği saptanmıştır. Geçmişlerinde çocuk istismarı ve ihmaline maruz kalmış kişilerde suç, akıl hastalıkları, alkol, uyuşturucu, evden kaçmalar, intiharlar gibi bazı problemler çıkmaktadır. Araştırmalarıma göre suç artışının nedenlerinin başında cezaların caydırıcı olmaması, ekonomik nedenler, göç, eğitimsizlik, internetin bilinçsiz kullanımı, aile
bağları ve kapalı toplum yapısı gelmektedir. Dolayısıyla toplumların bu konuda bilinçlendirilip Çocuk İstismarı ve İhmali’nin önlenmesinin her bireyin sorumluluğunda olduğu
benimsetilmelidir.
12 Eylül 2006 Salı WESTPORT–Merkezi ABD’de olan “Save the Children”ın raporuna göre, yaklaşık 30 ülkede çocuklar şiddete ya da savaşlara dâhil ediliyor, okulları yıkılıyor, öğretmenleri öldürülüyor. Bu çatışmaların olduğu ülkelerde eğitime, insani yardımların yüzde 2’si gibi çok az bir miktar ayrıldığına dikkat çekilen raporda, uluslararası topluma çatışmaların olduğu ülkelerde eğitim için ilaveten 5,8 milyar dolar yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.
Raporda şu çarpıcı noktalara yer veriliyor: “2003’te silahlı çatışmaların yarısından fazlasında 15 yaş altındaki çocuklar savaşçı olarak kullanıldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 6–11 yaş grubundaki 5 milyonu aşkın çocuk okul dışında kaldı, 12–17 yaş
grubundaki çocuklarsa hiç okula gitmedi. Nepal’de ise Ocak-Ağustos 2005’te 11 bin 800
civarında öğrenci, militanlarca asker olarak kullanılmak ya da ideolojik telkinler için köy-
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lerdeki okullardan kaçırıldı.” Söz konusu rapor, “Save the Children”ın 40 ülkede başlatılacak olan “Geleceği Yeniden Yazmak” girişimi çerçevesinde hazırlandı. Bu kampanyada,
çatışmaların etkilediği bölgelerdeki milyonlarca çocuğun yeniden eğitime kavuşması
amaçlanıyor.
Eğitim alamayan çocuklar Somali’de %89,2, Kongo Cumhuriyet’inde %65,2, Sierra Leone
%59,1, Doğu Timor’da %58,6, Afganistan’da %33,3, Irak %22,2, Özbekistan’da 19,7’dir.
Savaşa karşı çıkmak barışı savunmak demektir. Atatürk, savaşın acı, felaket, yoksulluk
olduğunu yıllar önce bildiği için ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözünü söylerken kardeşçe yaşamamız gerektiğini vurgulamaktadır. Yine Atatürk’ün de dediği gibi “Harp zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır. Milletin hayati tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça harp bir cinayettir.”
Benim amacım savaşın dışında çözüm üretip, çocuk istismarının görüldüğü her türlü ortamı yok edip daha güzel bir dünyada yaşamaya denizde damla da olsa katkıda bulunmaktır.
Tüm çocuklar savaşı yaşayan çocukları görüp, çevredekileri sorgulamaya başlar. Onlarda da öfke ve çaresizlik duyguları ortaya çıkar. Buradaki görevimiz de çocukları korumak adına olanları yok saymak ve öyle davranmak yerine onları dinlemek ve duygularını
paylaşmalarına fırsat vermektir.
Bu savaşlar havadan gelmediğine göre niçin insanlar geleceklerini, çocuklarını düşünerek daha barışçıl bir ortam oluşturmaya çalışmıyorlar? O zaman her şey daha güzel ve
daha rahat olmaz mıydı? Mesela çocuklar sürekli kendilerini mutlu ve güvende hissederek rahatça topraklarda koşuşturabilirler. Ama şu an biz bu haklarını onlardan alıyoruz.
Peki, buna hakkımız var mı? Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşama hakları varken biz tüm
bunları nasıl yapabiliyoruz? Şu an tüm gelişmeler birbirini geçmek için yapılıyor. Peki, gelişmeler ortaklaşa el birliğiyle yapılsa daha güzel olmaz mı?
Bugün birçok medya kuruluşu savaşın altında yatan nedenleri ve yaratacağı sonuçları
anlatmak ve halkı bilinçlendirmek yerine, savaşı haklı haksız gerekçeleriyle olağan, yaşanılabilir, dünyevi bir gerçek gibi sunuyorlar. Hangi güç, hangi anlayış ve hangi gerekçe bir
savaşı haklı kılabilir? Körpecik kalbiyle dünyaya sevgiyle bakan bir çocuğun kalbine nefret tohumları ekmektir savaşın olabilecek en kötü sonucu…
KAYNAKÇA:
(1) :DOMAÇ Sezer, Beyin Travma Rehabilitasyon Ekibi, Leicester Hastanesi/İngiltere
(2): DOMAÇ Sezer, Beyin Travma Rehabilitasyon Ekibi, Leicester Hastanesi/İngiltere
(3): AA, 24 Eylül 2003
(4):Zaman Gazetesi, 18 Mart 2003
(5) :Plunkett, M.C: 1998: 72–7
(6) :GÖNÜLLÜ Erdem, Kocaeli Tıp Fakültesi
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“
9

ÇOCUK VE DEMOKRASİ
Çocukların oy kullanma hakkı olmalı mı?
Çocukların Oy Kullanması / Yaren Ceyran
Midyat -Mardin
Çocuk ve Demokrasi / Alper Furkan Koçak
Batıkent - Ankara
Demokrasi ve Çocuk / Uzay Karadağ
Ataşehir-İstanbul
Geleceğin Mimarı: Biz ! / Yaren Su Ünal
Merkez-Samsun
Çocuklukta Siyaset ve Demokrasinin Yeri / Savaş Öztaş
Yüksekova / Hakkari
Çocukların Oy Hakkı Olmalı mı ? / Erol Gülşen
Merkez-Kütahya
Çocuğun Demokrasi Çorbasında Neden Tuzu Olmasın?
Hüseyin Arslan / Nizip / Gaziantep

”
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ÇOCUKLARIN OY KULLANMASI

Yaren Ceyran
10 Yaşında.
Midyat,Ali İhsan Kalmaz
İlköğretim Okulu
Öğrencisi

Büyük bir seçim sırasında, örneğin belediye başkanı seçilirken çocukların oy kullanması doğru değildir. Her çocuk belirli bir yaşa geldikten sonra olgunlaşır ve neyin doğru
olduğunu algılayabilir. Bence çocukların belirli yaşa geldikten sonra oy kullanması daha
doğrudur.
Ancak, çocuklar eğer okul çapında bir seçime katılıyorsa seçim sırasında oy kullanabilir. Bu her çocuğun hakkıdır. Örneğin sınıf başkanı seçimi.
Çocuğun önemli bir seçime katılabilmesi için belirli aşamalardan geçmesi gerekir. Sınıf başkanı seçimi de bu aşamalardan biridir. Çocuk, bu seçimde oy kullanırken kurallara uymayı ve doğru karar vermeyi öğrenir.
Çocukların oy kullanması hakkındaki düşüncelerimizi göz önüne alırsak, her çocuğun belirli bir yaşa geldikten sonra oy kullanması ve o yaşa gelene kadar yaşına uygun sosyal etkinliklere katılması en doğrusudur.
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ÇOCUK VE DEMOKRASİ

Alper Furkan Koçak
10 Yaşında.
Batıkent, Haydar
Aliyev İlköğretim Okulu
Öğrencisi

Demokrasinin kısaca tanımını yapacak olursam, demokrasi herkesin eşit haklara sahip olduğu, herkesin birbirinin düşüncelerine saygılı duyduğu, kişilerin toplum içinde birey olma-olabilme bilincini yaşayabildiği bir yaşam şeklidir. Asla yönetim biçimi değildir. Yönetim biçiminiz Cumhuriyet olabilir, ancak yaşam şekliniz demokratik olmayabilir. Diğer bir ifadeyle, demokrasi yalnızca ayrıcalıklı bir ya da birkaç kişinin değil, bir bütün olarak halkın ülkenin yönetimine katıldığı bir yönetim sistemi anlamına gelir. Bir ülkede yaşayan çocuk, genç ve yaşlı tüm insan topluluğu da halkı oluşturmaktadır. Her iki
tanımdan da anlaşılacağı gibi demokrasi sadece bir kesime ait değildir. Eğer bu şekilde kabul edildiği takdirde demokrasiden söz etmemiz doğru olmaz.
Demokrasinin etkili bir şekilde amacına ulaşması ancak demokrasinin ilkelerini ve
değerlerini bilen kişilerle gerçekleşebilir. Bu nedenle demokrasinin geleceği için çocuklar
çok önemli rollere sahiptirler. Biz çocuklarda, demokrasi kültürünün ve bilincinin oluşması, seçme-seçilme ve oy kullanma alışkanlığının kazandırılması, kendi sorunlarımızı
kendi bakış açımızla değerlendirme imkânının sağlanması, katılım, hoşgörü, saygı ve tartışma ortamının hazırlanması, bizlerde birey ve bireyin önemini içeren ilkelerin yerleşmesini sağlayacak, böylece demokrasi bilincinin oluşmasına katkıda bulunacaktır.
Bu nedenle, demokrasinin çocuğu ve yaşlısı tüm kesimlerde benimsenerek yaşanmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Örneğin, evde, okulda, mahallede kısacası hayatın
her yerinde çocuk için demokrasi kendi yaşamları hakkında kararlar verebilmeleri anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım, çocuklar için hem özgüven gelişiminde hem de yeteneklerinin gelişiminde (özellikle engelli çocuklarda) bir araç görevi üstlenecektir. Böylece çocuklar demokratik bir yaklaşımda kendilerini tanımalarının yanı sıra sosyal ve grup bilinci ile ilgili de fikir sahibi olabileceklerdir.
Demokratik davranışların öğrenilmesi ve uygulanması yönünden aile önemli bir yere
sahiptir. Bu ortamda anne-baba davranışlarının demokratik ya da baskıcı olması çocukların davranışlarını da bu yönde etkilemektedir. Çünkü çocuklar için anne babanın aile
içi davranışları örnek oluşturmaktadır. Bu davranışlar demokratik olduğu sürece, çocukların da buna uygun davranış geliştirmeleri beklenir. Ailede demokratik hayatın temel ayrıntısı olan iş bölümü, katkı, düşünce ve kanaatlere saygı, üzüntü ve sevincin paylaşılma106 |
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sı, aile itibarının korunması gibi değerler, ancak anne babanın iyi bir demokratik model
oluşturmasına bağlıdır.
Okuldaki demokrasi bilinci, çocukların sınıfta tüm grubu etkileyebilecek kararlar verebilmelerine olanak sağlayarak oluşturulabilir. Örneğin, “Bugün hangi kitabı okuyalım?
Hangi oyunu oynayalım?” diye sorulduğunda çocukların vereceği cevaplar bu çocuk grubunu etkileyecektir. Bu şekilde grupça bir karar alınarak, demokrasi yaşanmış olacaktır.
Mahallede yaşayan çocukların, sıkıntılarını, mahalle ile ilgili problemler üzerinde görüşlerini mahalle muhtarlarına aktarmaları, mahalledeki demokrasi bilincinin oluşmasında ve bu problemlerin çözümünde etkili olacaktır.
Bunun sonucunda ise çocuklar;
• Sorunlarını kendileri çözmeye çalışacak,
• Başkalarının da söz hakkı olduğunu kavrayacak,
• Bir birey olduklarını ve bir gruba ait olmayı öğrenecek,
• Başkalarının düşüncelerine saygı göstermeyi,
• Bencil olmamayı,
• Kendilerine değer verildiğini öğrenmiş olacaklardır.
Böylece, herkes tarafından demokrasi iyice anlaşılmış olacak, biz çocuklar büyüdüğümüz zamanda kendi düşüncemize göre demokrasi oluşturmamış olacağız. Vatanımıza ve
milletimize faydalı, bir birini seven, başkalarının düşüncelerine saygı gösteren, kendi istediğinin değil, çoğunluğun istediğinin olmasını benimseyen ve isteyen, bunun sonucuna
saygı gösteren bir birey olarak yetişmiş olacağız.
Bahsetmiş olduğum, demokrasinin anlamı, çocuklar üzerindeki etkileri ve faydaları hususlarından sonra “çocuklar oy kullanmalı mıdır?” hususunda düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.
Bana göre, nasıl büyüklerimiz oy kullanabiliyorsa, çocuklar da oy kullanmalı onlara
da bu hak verilmelidir. Eğer halkın kendi kendini yönetmesinin adı demokrasi ise, biz çocuklar da halkı oluşturan bir birey isek bizlerde oy kullanmalıyız. Ben şu anda 4’üncü sınıfta okumaktayım. Seçim döneminde babama ben neden oy kullanmıyorum diye sorduğumda, babam, “daha küçüksün” diyerek geçiştirmişti. Daha sonra okuduğum kitaplardan ve öğretmenimden demokrasinin ne olduğunu öğrenmemle, çocukların oy hakkının
olmamasının ne kadar yanlış bir şey olduğunu anladım.
Okul öncesi yani anaokulunda çocuklarda demokrasi bilincinin nasıl oluşturulduğundan bahsetmiştim. Peki, çocukların oy kullanması nasıl olmalıdır? Bundan bahsetmek istiyorum. Araştırmalarıma göre oy kullanma yaşı 18’dir. İlköğretim 1. Sınıf öğrencisinden
başlayarak oy kullanma yaşına kadar yani 18 yaşına kadar olan çocuklar oy kullanarak
kendi meclislerini oluşturmalıdırlar. Bu hususta ülkemizi yönetenler çocuklara bu hakkı
vermelidir. Benim hayalini kurduğum bu meclisin;
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Adı; Türkiye Çocuk Meclisi (TÇM)
Merkezi; Ankara
Oluşturulma şekli; Ülkemizde 81 ilinde, 7 yaş ile 18 yaş arası çocukların oy kullanarak seçtikleri bir temsilciden oluşan 81 mevcutlu İl Çocuk Temsilcisi.
Seçim dönemi; 2 yılda bir.
Çalışma şekli; Türkiye Çocuk Meclisi, ayda bir normal olarak toplanır, temsilcilerin
toplamının yarısından bir fazlasının yani 41 çocuk temsilcisinin yazılı talebiyle de her zaman toplanabilir, çalışma usul esas ve şekline meclisin kendisi karar verir. Aldığı kararları TBMM’ne iletir. Çocukların tüm sorunlarını, bu sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini,
TBMM’ne iletir. TBMM’nin bu kararları yerine getirip getirmediğini takip eder.
Ayrıca, Mahalle Çocuk Meclisi, İlçe Çocuk Meclisi ve İl Çocuk Meclisi adı altında
81 ilde alt birimler de oluşturulmalıdır. Bu meclisler için seçimler ise muhtarlık seçimleri
ile birlikte yapılmalıdır. Bu alt birimlerin çalışma ve oluşma şekline Türkiye Çocuk Meclisi karar vermelidir. Mahalle Çocuk Meclisi aktif olarak çalışmalı ve sorunlarını Muhtara ve İlçe Çocuk Meclisine, bu Meclis de İl Çocuk Meclisi’ne iletmeli. İl Çocuk Meclislerinin almış olduğu kararlar da Ankara’da bulunan Türkiye Çocuk Meclisine iletilmelidir.
Türkiye Çocuk Meclisi’nin Çocuklara Kazandıracakları:
Böylece çocuklar;
• Demokrasiyi benimseyerek sevmiş olacaklar,
• Kendi kendini yönetebilme alışkanlığı edinmiş olacaklar,
• Kararlar vermede kendi yeteneklerine inanarak, kendine güvenleri artacak,
• Başkalarına güvenmeyi öğrenmiş olacaklar,
• İletişim becerileri artmış olacak,
• Kendilerine özgü ilgi ve becerileri ve diğerlerinin ilgi ve becerilerini keşfetmiş
olacaklardır.
Sonuç olarak, demokrasi belli bir kesime veya yaşa göre oluşturulmamalıdır. Biz çocuklara da oy kullanma hakkı verilmelidir. Büyüklerimiz, ülkeyi yönetenlerimiz bizlere
bu hakkı tanımalıdır. Geleceğin yöneticileri bizler olacağımıza göre bize güvenmelidirler.
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ÇOCUK VE DEMOKRASİ

Uzay Karadağ
10 Yaşında.
Bostancı Doğa Koleji
Öğrencisi

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 13.Maddesinde belirtildiği gibi
çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak, ülke sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her
türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.
Peki tüm çocuklar için demokrasinin ve demokrasi için çocukların önemi nedir?
Demokrasi benim için kendi hayatım hakkında karar verebilmek en azından söz sahibi olmaktır. Ailemizde alınan önemli kararlarda fikrimin sorulmasıdır. Okulumda her
konunun saygı çerçevesinde tartışılması ve haklarıma saygı gösterilmesidir. Çocuklar için
demokrasi ilk olarak kendi haklarını koruduğu ölçüde başkalarının hakkına saygı göstermeyi öğrenmektir. ”Sen bilmezsin.“ diye azarlanmadan büyükler tarafından dinlenmektir. Küçücükken arkadaşının elinden oyuncağını çekip alan çocuk, sınıfında başkalarının
dersi dinlemesine engel olan çocuk, hoşuna gitmeyen bir davranışta şiddete başvuran çocuk , karşısındakinin konuşması bitmeden lafa giren çocuk, aslında yarının, herkesin demokratik haklarını görmezden gelen ve kendi haklarını bilmeyen büyüğüdür. Bu yüzden
demokrasi için çocuk çok önemlidir..
Bana söylenenlerden çok gördüklerimi öğrenirim. Bu yüzden siz demokratik haklarınızı kullanın bana örnek olun. Oy hakkım olduğunu bilirsem kendimi daha önemli hissederim.
Ülkemizde bizlerle ilgili konularda, alınacak olan kararlarda söz hakkımız olmalı. Mesela eğitim ile ilgili değişikliklerde fikrimiz sorulmalıdır. Demokrasiyi öğrenen her çocuk
dünyamızın geleceğini biraz daha aydınlatacaktır. Bir anlamda demokrasinin devamı biz
çocukların elindedir. Bu nedenle her çocuğun oy hakkı olmalıdır.
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GELECEĞİN MİMARLARI: BİZ!

Yaren Su Ünal

Özel Duruşehir İlköğretim
Okulu 6. Sınıf Öğrencisi

Gelecek bizimdir. Biz çocuklar olarak ne kadar iyi eğitilirsek, toplumumuzda o ölçüde güçlü olacaktır. Bu yüzden bizim eğitimimize, bedensel ve toplumsal yapımıza önem
verilmesi gerekiyor.
Bizim haklarımız; tüm dünya çocuklarının doğuştan sahip olduğu sağlık, eğitim, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklardır. Bu haklar evrenseldir. Çocuk hakları, insan haklarının içinde ele alınması gereken bir konudur.
Ben bir 6. Sınıf öğrencisi olarak çocuk haklarının 54 maddeden oluştuğunu yeni öğrendim. Bu maddelere bakarak, çocuk olarak bir sürü hakkım olduğuna inanıyorum.Ama
dünya ve ülkemdeki çocukların çoğunun bu haklardan haberi olmadığını, bu nedenle onların bir çok olumsuzluklarla karşılaştığını iletişim araçlarından maalesef izliyorum. Bunlar benim görmek istemediğim görüntülerdir. Ülkemiz çocuklara hak tanıyan ilk ülkelerden biridir. Ne yazık ki günümüzde, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların sayısı hızla
artmaktadır.Her köşe başında rastladığımız sokak çocukları, söz konusu binlerce çocuk,
bakıma, sevgiye ve ilgiye muhtaçtır. Bu çocuklara yardım etmek en önemli görevlerimizden biri olmalıdır. Biz çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalıdır. Engelli çocuklar için
özel bakım ve eğitim uygulanmalıdır. Biz çocuklardan sevgi esirgenmemelidir. Ailesi olmayan ve yoksul çocuklara özel ilgi gösterilmelidir. Bu araştırma sırasında öğrendiğim
kadarıyla, maalesef dünya çocukları eşit doğmuyor. Soruyorum kendime bu adil olmayan
durumun nedenini, ama sorularım cevapsız kalıyor. Hiçbir zaman anlayamayacağım bu
adaletsiz durumu ortaya çıkaranları…
Bence, çocuklara verilmeyen haklardan biri olan çocuklara oy hakkının çocuklara verilmemesidir. Demokratik toplumlarda insanı merkezde düşünecek olursak benim de belirli konularda oy vermemin yararlı olacağını düşünüyorum. Bizi ilgilendiren konularda oy hakkımız olmalı, bu sadece 18 yaşını dolduranlarla sınırlandırılmamalı. Siz büyükler, çocukların görüşlerini ve oylarını etkilememelisiniz. Ve oy hakkının genişletilmesiyle daha çağdaş veya daha demokratik bir ülkede yaşamış olacağımı düşünüyorum. Çünkü gelecek bizlere ait.
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Bir kere geleceğin dinamik temsilcileri biziz.”Hatıralardan başka tüketecek bir şeyi olmayanların değil, bizim de bazı şeylerde söz sahibi olmamız gerektiğini düşünüyorum”
Doğruyla yanlışı ayırt edebildiğim andan itibaren ailemden ve çevremden bağımsız olarak belirli konularda oy kullanma hakkının bana verilmesi gerektiğine inanıyorum.
Evet, siz büyükler erken olduğunu düşünebilir ama biz çocukların buna ihtiyacı var.
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ÇOCUKLUKTA SİYASET VE DEMOKRASİNİN YERİ

Savaş Öztaş
Hakkari - Yüksekova,
Cumhuriyet İlköğretim
Okulu, 7. Sınıf Öğrencisi

Çocuk ve demokrasi, birbiriyle hiç uymayan ve birbirinden farklı iki sözcükten ibarettir. Çocuğun siyasette ve demokraside işi yoktur. Hak ve özgürlük söz konusu olduğunda
mini bir demokrasi söz konusu olabilir. Fakat çocuğun demokratik bir siyasette işi yoktur. O yanlışı doğruyu birbirinden ayırt edemez. Kararları verecek duruma, çağa ve vakte ulaşmamıştır. Çünkü, adı üstünde çocuktur. Çocuk denilince akla ilk gelenler şunlardır: Masum, iyi, hiçbir şeyi bilmeyen, saf, kalbi temiz küçük bir varlık. Çocuk 18 yaşını
doldurmamıştır. Onun için yukarıdaki dizelerde belirttiğim gibidir. Çocuk oy kullanmamalıdır.
Bunlar benim düşüncem. Başkalarının düşüncelerine saygı duyuyorum. Çünkü ben
de çok değil daha 1-2 ay önce söylediklerimin tam aksini düşünüyordum. Üstüne üstlük
çocuklara ehliyet verilmesini istiyordum. Ama öğretmenimiz neden verilmemesi gerektiğini açık açık anlattı. Ben düşündüm gerçeklere ulaştım. Sizlerin de, bu metni dinleyen
ve okuyanların da biraz düşünmesini öneriyorum. Mantıklı düşünürsek bu sonuca varırız. Çocuğun demokraside yeri yoktur, olmaması gerekir. Çocuk küçükken demokrasiye ilgisi fazla olur, hep siyaset yapmak ister. Çünkü partilerin oturumlarını izler küçükler.
Büyüdüğünde de siyasetçi olur, farkında olmadan. O farklı, kendini eleştirir duruma gelir. Ama küçükken demokraside yer almak, siyaset yapıp oy kullanmak olmaz. Öyle olsaydı vay halimize! Dünya yıkılırdı.
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ÇOCUKLARIN OY HAKKI OLMALI MI?

Erol Gülşen
12 yaşında. Kütahya Gazi
Kemal Bilim ve Sanat
Merkezi

Neden bu bildiriyi yazdım? Benim bu bildiriyi yazma sebebim çocukların seçimlerde
oy hakkı olup olmadığı hakkında görüşlerimi açıklamak.
Nasıl Yazdım? Bu bildirinin nasıl olması hakkında düşünerek, uygulayarak, geliştirerek yazdım.
Bildirinin Ana Düşüncesi ? Kendine güvenen, ailesine ve çevresine saygılı demokrasiye önem veren nesiller yetiştirmek istiyorsak çocuklara da oy hakkı vermeliyiz. Eğer bunu
gerçekleştiremezsek, çocuklar demokrasiden ve oydan mahrum bırakılırsa gelecekte demokrasiye önem vermeyen, ailesi ve çevresindeki insanların görüşlerini dikkate almayan
nesiller yetiştirmiş oluruz.
Bir seçimde, bir toplantıda sunulan seçeneklerden birini tercih etmek oydur. Çocukların küçük seçimlerde oy hakkı vardır. Ama büyük seçimlerde şu an oy hakları olması için
18 yaş sınırını geçmeleri ve Türkiye’de bir seçim varsa o insanın Türk vatandaşı olması gerekir. Şimdi bir düşünelim çocukların oy hakkı olursa ne olur? Şunları göz önünde bulunduralım: Çocukların haber dinlemeden, gazete okumadan ülkeyi kimin veya şehri kimin
daha iyi yönetileceğini bilebilmesi çok zor. Çocukların seçimlerde oy kullanılmasına izin
verilirse belki daha iyi yönetecek kişi seçilemez. İşte ben bu yüzden çocukların büyük seçimlerde oy kullanmasını doğru bulmuyorum. Çocuklar büyük seçimlerde oy kullanmamalı ama oy verme bilincinin gelişmesi için çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerine değer verilmeli.
Çocukların aile içinde oy hakları olmalı. Çünkü o da ailenin bir parçasıdır. Ev hayatını
ilgilendiren ya da çocuğun özel hayatını ilgilendiren konularda çocuklara da oy hakkı tanınmalı. Çocuğa bir ayakkabı alınacaksa, bir elbise alınacaksa, çocuğun odasıyla ilgili bir
düzenleme yapılacaksa çocuğun görüşü alınmalıdır.
Çocuğun özel hayatını ve elbise seçiminde oy hakkı olmazsa çocuk ve annesi arasında tartışma çıkabilir. Çocuk istediği elbise alınmayınca fikrini söyleyemeyince gelecekte
o da başkalarının ve belki de kendi çocuğunun fikrine önem vermeyen bir birey olabilir.
Çocuklar sadece kendi özel hayatlarında oy kullanmamalıdır. Mesela eve bir televizyon ya da koltuk veya başka bir eşya alınacaksa çocuğun fikri sorulmalıdır.
Çocuk Bildirileri Kitabı
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Çocuklar okullarında kendilerini ilgilendiren her alanda oy kullanmalıdır. Çocukların oy kullanması onların demokratik bir bilinç kazanmaları için önemlidir. Değişik bir
açıdan bakarsak beş arkadaştan üçü futbol oynayalım der ve ikisi de basketbol oynayalım derse tabi ki de üç kişinin söylediği oynanır. Eğer oyun seçmeden önce beş arkadaş oy
vermeseydi aralarında anlaşmazlık çıkardı. İşte bu yüzden demokratik olmak önemlidir.
Sonuç olarak kendine güvenen, ailesine ve çevresine saygılı, demokrasiye önem veren nesiller yetiştirmek istiyorsak çocuklara da oy hakkı vermeliyiz. Eğer bunu gerçekleştiremezsek, çocuklar demokrasiden ve seçme hakkından mahrum bırakılırsa gelecekte
bu çocukların demokrasiye önem vermeyen, ailesi ve çevresindeki insanların görüşlerini
dikkate almayan nesiller yetiştirmiş oluruz.
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ÇOCUĞUN DEMOKRASİ ÇORBASINDA NEDEN TUZU OLMASIN?

Hüseyin Arslan

Nizip İmam Hatip Lisesi ,
12. Sınıf Öğrencisi

*Ülkeyi yöneten biri olsaydım, çocukların da görüşlerinin alınmasını ve kendilerinin
dünyasını etkileyebilecek insanların onlar tarafından seçilmesine imkan tanırdım. Bence
siz dünyayı yönetenler bu dediğimi yabana atmayın .
*Çocuklar geleceğinizse o halde geleceğinize kıymet verip onlara konuşma hakkı verin.
*Çocuğun arzulamadığı bir sistem çok yaşayamaz o halde çocukların da kendilerini
ifade ettikleri bir dünya kurulmalı
*Çocuklar akl-ı selim davranamaz , diyen büyükler, biliniz ki her toplumda aynı ifade
büyükler içinde geçerli değil mi? Büyükler için kabul edilen hata hakkı çocuklara da verilmelidir , eğer çocuk seçme yetkisini almışsa sorumluluk duygusunu da kendiliğinden hissedecektir. Bu da güzel dünyaya olumlu bir adım olarak değerlendirilmelidir.
*Çocukların özgür düşünebilmesi girişimci, olması, özgüvene sahip olması, kendini
tam ifade edebilmesi için uygun eğitim-öğretim ortamı sağlanmalıdır.
*Çocuk her ne kadar çocuk olsa da büyük olarak algılanmak ister, bu isteği yerine getirmek için büyükler üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir .
*Güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir dünya kurmak için çocukların büyüklerden alacakları haklar için çeşitli yol ve yöntemler geliştirilmelidir.
*Çocuklar için atılacak her adım geleceğin sağlam duvarları için ördüğümüz birer tuğladır aslında, bu duvarın sağlamlığı onları sağlam bir iradeye sahip kılmakla mümkündür,
bunun için her yol denenmelidir.

Çocuk Bildirileri Kitabı
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“
10

ÇOCUKLAR İÇİN EN ÖNEMLİ
HAKLARI HANGİLERİDİR? NEDEN?
Çocukların Zihinsel ve Ruhsal Sağlığı
ve Gürültü Yapabilme Hakkı / Emrullah Karas
Ümraniye -İstanbul
Çocuk Hakları / Ömer Faruk Ceylan
Midyat - Mardin
Çocukların Özgürlüğü / Sedefnur Özcan
İzmit - Kocaeli
Çocuklar İçin En Önemli Haklar / Bilge Yüce
Merkez- Antalya
Gelecekte Yaşanılası Bir Dünya Kurmak İçin / Emine Doğan
Nizip -Gaziantep

”
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ÇOCUKLARIN ZİHİNSEL VE RUHSAL SAĞLIGI VE
GÜRÜLTÜ YAPABİLME HAKKI

Emrullah Karas

Özel Ümraniye İrfan
Koleji 6. Sınıf Öğrencisi

1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’ne Gürültü Yapma Hakkı konulu bir bildiriyle katılmak istiyorum. Gürültü kelimesi birçoğumuzun anne ve babaları için pek de sevimli bir
kelime değildir. Ama biz çocuklar için gürültü mutluğumuzun en büyük göstergesi, çünkü gürültü oyun demektir.
Bilim adamları oyun ve sevginin çocuğun en temel ruhsal ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Fakat apartmanda yaşayan çocuklar sürekli ‘gürültü yapma ‘ uyarısını duyarlar. Bu
nedenle ağız tadıyla ne kardeşlerinizle oyun oynayabilirsiniz ne de arkadaşınıza gittiğinizde ‘Aman çocuklar alttaki komşu gelecek şimdi, gürültü yapmadan oynayın’ denmesinden kurtulabilirsiniz. Gürültü yapmadan nasıl oynanabilir ki…
Düşünüyorum da babalarımız çok şanslıymış. Köyde istedikleri gibi futbol oynayabiliyor, korkusuzca bisiklete binebiliyorlarmış. Tamam, onların zamanında atari ve bilgisayar yokmuş ama en azından oyun oynayabilecekleri alan ve gürültü yapabilme hakları varmış.
Yaşamak için ekmek su ne ise bizler için de oyun o demek. Yapılan araştırmalara göre
çocukların oyun ihtiyacı karşılanmazsa zekâ ve karakteri serbestçe gelişemez. Bu nedenle
yetişkinler bizlerin sağlıklı büyüyebilmesi için bir şeyler yapmalı. Mesela her apartmanda
çocuklar için kapalı oyun sahası yapılmalı ve apartmanlar ses yalıtımına duyarlı olmalı.
Düzenlediğiniz kongreye katılarak daha sağlıklı büyüyebilmemiz için gürültü yapma
hakkımızı duyurmak istiyorum.

Çocuk Bildirileri Kitabı
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ÇOCUK HAKLARI

Ömer Faruk Ceylan

Ali İhsan Kalmaz
İlköğretim Okulu

Çocuk hakları kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan
sahip oldukları eğitim, sağlık, barınma, fiziksel, pskolojik veya cinsel sömürüye karşı koruma gibi hakların hepsini birden tanımlamakta kullanılan genel bir kavramdır.
Çocuk hakları , insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün dünyanın bir çok yerinde var olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutundan daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi, daha zor bir şekil almaktadır. Uluslararası Af Örgütü’nün belirtiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasadışılık gibi olumsuz etkenlerin dahilinde, çocuk hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmaktadır.
Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik davranış ve pisikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi,çocukların bakımının
bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşmalarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi
gerektiği düşüncesi, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile şekillendirilmiş.
Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 kasım 1989 tarihinde
Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan sağlıklı yaşam hakkı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin çok sayıda maddesi çocukların sağlıklı yaşam sürdürmesini desteklemektedir. Sözleşmenin 6. Maddesine
göre her çocuk esas hakkına sahiptir. İlaveten 4. Madde gereğince her çocuk ulaşılabilir
en yüksek sağlık standardından yararlanabilir, gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetinden yararlanabilir. İhmal edilen, terk edilen istismara uğrayan ya da işkenceye tabi tutulan
çocukların iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırmasından devletler sorumludur.
Eğitim hakkı , çocukların en önemli haklarından biridir.
Unicef ’in 1999 tarihli raporunda belirttiği gibi okuma-yazma bilmeme çok ciddi sorunlara neden olmaktır. Anne ve çocuk ölümlerinin önde gelen etkenlerinden biri, annenin eğitim düzeyinin düşüklüğü veya okuma-yazma bilmemesidir. Kız çocuklarının
okullaşma oranındaki 70 puanlık bir artış sonunda bebek ölüm hızı 1000 de 4.1 azalmaktadır. Şu halde çocuğun en temel hakkı olan yaşama hakkı ile eğitim hakkı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Yaşama hakkının yanı sıra, çocuğun bedensel, zihinsel, duy-
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gusal, sosyal ve ahlak gelişimi için eğitime gereksinimi vardır. İnsanın doğuştan getirdiği yeteneklerini geliştiren en önemli araç eğitimdir. Eğitimsizlik sonucu ortaya çıkan sorunlar şunlardır :
1.İnsanlar üretken biçimde çalışamazlar
2.Sağlıklarına özen gösteremezler
3.Kendilerini ve ailelerini gereği gibi koruyamazlar
4.Kültürel açıdan zengin bir yaşam sürdüremezler.
Kız çocuklarının da gereksinimlerini karşılayacak ve kendilerine yaşam becerisi kazandıracak nitelikli eğitim görmeye hakkı vardır. Oysa tüm dünyada okula gitmeyen 6-11
yaşlarındaki 130 milyon çocuğun 73 milyonunu kız çocukları oluşturmaktadır. Kız çocuklarının eğitiminin önemi 1990’lar boyunca her fırsatta vurgulanmıştır. Bu konu, 1990
yılında 155 ülke tarafından onaylanan, Herkes İçin Eğitim Dünya Bildirgesi’nde geniş olarak yer almıştır. Bu bildirgede en acil öncelik, “kızlarla kadınların eğitime erişbilirliğini
sağlamak, bu eğitimin niteliğini yükseltmek ve cinsiyete dayalı her türlü yargıyı yok etmektir.” denmektedir. Sözleşmeye göre her çocuğun, temel yaşam hakkının yanında, nüfus kütüğüne kaydolma, isim, vatandaşlık ve mümkün olduğu ölçüde anne-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkı vardır.

Çocuk Bildirileri Kitabı
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ÇOCUKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Sedefnur Özcan
Kocaeli, 29 EKim
İlköğretim Okulu
8. Sınıf öğrencisi

Çocuk hakları, dünya üzerindeki tüm çocukların hayata gözlerini açtığı andan itibaren yaşama, barınma, eğitim, sağlık, fiziksel ve psikolojik sömürüye karşı korunma haklarının tümünü içeren evrensel bir kavramdır.
Çocuk Hakları, birkaçı hariç dünyadaki bütün ülkeler tarafından bir sözleşmeyle kabul
edilmiştir. Din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet ayrımı yapılmaksızın bütün çocukların eşit haklara sahip olduğu belirten bu sözleşmenin ilk maddesinde yaşama hakkı yer almaktadır.
Doğduğu anda bir isme ve yurttaşlığa (nüfus cüzdanı) sahip olmak her çocuğun hakkıdır.
1. Her birey 18 yaşına kadar çocuk kabul edilir. Her çocuk din, dil, ırk, cinsiyet ve milliyet
ayrımı yapılmaksızın Çocuk Hakları Bildirgesi’nde yazılı haklardan yararlanmalıdır.
2. Barınma hakkı; kişinin yaşama hakkıyla birlikte elde edilen bir haktır. Barınılacak
yer kimisi için bir ev, kimisi için bir yurt, kimisi için bir köy ve ne yazık ki bazıları için de sokaklar olmaktadır. Dünyaya gelen her çocuk yasalar önünde eşit haklara sahiptir. Fakat yaşam ilerledikçe bir takım talihsizlikler ve olaylar nedeniyle kişinin barınma koşulları değişebilir. Örneğin; ailesiyle yaşayan bir çocuk, aile içinde gördüğü fiziksel şiddet ve psikolojik baskıyla evini, ailesini terk edebilmekte, uğradığı baskılar hayatını sokaklarda veya sosyal yardım yurtlarında geçirmesine neden olmaktadır.
3. Eğitim hakkı; eğitim, her çocuğun en temel haklarından biridir. Yaşam hakkının
yanısıra çocukların bedensel, zihinsel, ahlaki, duygusal ve sosyal olarak gelişmeleri
için de eğitime ihtiyaçları vardır. Eğitimsiz kişiler yeterince üretken olamazlar, verimli bir biçimde çalışamazlar, sağlıklarına özen gösteremezler, ailelerini koruyamazlar ve kültürel açıdan zengin bir toplumun ferdi olamazlar. Örneğin, ülkemizin batı bölgelerinde okuryazarlık oranının doğu bölgelerindekine göre yüksek olması, batı bölgelerinde yaşayanların birçok alanda doğuda yaşayanlardan daha ilerde olmasına neden olmuştur. Onlar batıdakilere göre daha ilkel şartlarda yaşamaktadır ve bu da demokrasi ve toplumsal ilerlemenin önünde bir engel oluşturacağından ulusal barışa ve güvenliğe de zarar vermektedir.
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4. Eğitimsiz bir toplumun ve kişinin sorunları yazmakla bitmez. Doğudan bir örnek
verirsek, kız çocuklarının okula gönderilmemesi, küçük yaşta evlendirilmeleri ve
töre adı verilen adetlerin buralarda yaygın olmasının nedeni eğitimsizliktir. Konuyu toplumun bütünü açısından ele alırsak, eğitim hakkının gerçekleştirilememesinin nedeni de eğitimsizliktir. Bunu şu örnekle daha iyi açıklayabiliriz. Batıda töre
yüzünden ölümler yok denilecek kadar azdır, ama ülkemizin doğu kesimlerinde bu
daha çok yaygındır ve her yıl yüzlerce insan töre yüzünden katledilmekte, kızlar küçük yaşta evlendirilmeye zorlanmaktadır. Oysaki doğu kesimlerinin eğitim seviyesi batıyla eşit olsaydı bu olaylara daha az rastlanırdı. Anne ve çocuk ölümlerinin
önemli nedenlerinden biri de eğitimsizliktir. Kız çocuklarının eğitimlerinde %10
oranındaki artış bu ölümleri 4.1 oranında azaltmıştır. Ülkemizde eğitim düzeyini
yükseltmek için yapılan uygulamalar gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bunlar ilköğretimi 8 yıllık yapmakla başlamış, liseyi 4 yıla çıkartmakla devam etmiştir. Okumayazma kurslarının halkevlerinde gönüllü öğretmenler tarafından verilmesi, meslek
edindirme kurslarının açılması toplumun eğitim düzeyini yükseltirken, işsizlik oranını büyük ölçüde düşürmektedir.
5. Sağlık Hakkı; her çocuğun sağlık hizmetinden yararlanma hakkı vardır. Hastalıklardan korunması devletin ve toplumun güvencesi altında olup çocukların beslenmesine, aşılanmasına, çevrenin temizliğine ve diğer sağlık koşullarına dikkat edilir.
Hastalanan çocuklar tedavi edilir. Ve bu haklara ulaşmayı sağlamak ebeveynlere düşer. Devlet çalışan anne-babanın çocuk bakım hizmet ve tesislerinden, çocukların
da bu hizmetlerden yararlanma hakkını sağlamalıdır. Kız çocuklar evleninceye kadar ya da kendileri sosyal güvenlik kurumuna bağlı bir iş yerinde çalışmaya başlayana kadar çalışan anne ve babalarının sağlık ve sosyal güvencelerinden yararlanabilir. Erkek çocuklar için durum daha farklıdır. Okumayan ve çalışmayan erkek çocuklar 18 yaşlarını doldurana kadar bu hizmetten yararlanabilir. Eğer çocuk 18 yaşın üstünde ve çalışmıyor, eğitimine devam etmiyorsa bu hizmetten yararlanamaz.
Devlet kişinin bakımını anne rahminden itibaren hatta gebeliğin planlama aşamasından itibaren başlatır. Yukarıda belirtilen sağlık hakkı ebeveynlere düşen görevlerdir. Bir de kişinin kendi sağlığını koruması için gereken kurallar vardır ki bunlar
bireyin kendi sorumluluğundadır. Bunlardan başlıcaları sigara içmemek, düzenli fiziksel aktivite yapmak, dengeli beslenmek, stresten uzak yaşamak, yeterli bir uyku
düzeni sağlamak ve alkolden uzak durmaktır.
Sonuç olarak ebeveynlerin çocuklarının doğumu öncesi dönemlerinden başlayan sorumlulukları, çocuklarının bireysel sorumluluklarını alıncaya dek geçen süreçte uzun ve
zorlu bir uğraş gerektirmektedir. Bundan sorası ise kişinin kendisine aittir.
Yukarıda açıklanan Hakların bölünmezliği 20 Kasım 1989 tarihli Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme’de güvence altına alınmıştır.
ÇOCUĞUNA DEĞER VEREN ULUSLAR ÖLMEZ.
Çocuk Bildirileri Kitabı
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ÇOCUKLAR İÇİN EN ÖNEMLİ HAKLAR

Bilge Yüce
Antalya, Gülveren
İlköğretim Okulu
öğrencisi

1. İlke : Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet,
milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.
2. İlke : Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar altında özgür ve
onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları gözetilmelidir
3. İlke : Her çocuğun doğduğu anda bir isim ve bir devletin vatandaşı olma hakkı vardır.
4. İlke : Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalı, sağlıklı bir biçimde büyümesi için
kendisine ve annesine doğum öncesi ve sonrası özel bakım ve korunma sağlanmalıdır.
Çocuklara yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları ile gerekli tıbbi bakım
sağlanmalıdır
5. İlke : Fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan özürlü çocuğa gerekli tedavi, eğitim
ve bakım sağlanmalıdır.
6. İlke : Çocuğun kişiliğini geliştirmesi için anlayış ve sevgiye gereksinimi vardır. Anne
ve babasının bakımı ve sorumluluğu altında, her durumda bir sevgi ve güvenlik ortamında yetişmelidir. Küçük yaşlarda çocuğu annesinden ayırmamak için bütün olanaklar kullanılmalıdır. Ailesi ve yeterli maddi desteği olmayan çocuklara özel bakım sağlamak toplumun ve kurumların görevidir. Çocuk sayısı fazla olan ailelere devlet yardımı yapılmalıdır
7. İlke : Çocuk her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır
8. İlke: Genel kültür ve yeteneklerini, bireysel karar verme gücü, ahlaki ve toplumsal
sorumluluğu geliştirecek ve topluma yararlı bir üye olmasını sağlayacak eğitim hakkı verilmelidir. Bu eğitimde sorumluluk önce ailenin olmalıdır. Eğitimin ilk aşamaları parasız
ve zorunlu olmalıdır.
9. İlke : Çocuklar her türlü istismar, ihmal, ve sömürüye karşı korunmalı ve hiçbir şekilde ticaret konusu olmamalıdır. Çocuk uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmayacak,
sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmayacak ve izin verilmeyecektir.
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10. İlke : Çocuk ırk, din ya da başka bir ayrımcılığı teşvik eden uygulamalardan korunacaktır. Anlayış, hoşgörü, insanlar arası dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ortamında enerji ve yeteneklerini diğer insanların hizmetine sunulması gerektiği bilinciyle yetiştirilmelidir.
11. İlke : Okuma hakkı.
12. İlke : Eğlenme hakkı.
13. İlke : Sosyal faliyetlere katılma hakkı.
14. İlke : İsteklerimi ve düşüncelerimi seçtiğim bir yolla açıklayabilirim, resmini çizebilirim ya da yazabilirim. Ama bazı konularda başka kişiler ve toplum zarar görecekse o
konudaki kurallara da uymam gerekir.
15. İlke : Arkadaşlarımla barış içinde toplanabilirim. Dernekler kurabilirim. Kurulu
derneklere üye olabilirim.
16. İlke : Çocuklar onurlu ve saygın birer insandır. Hiç kimse onların onurlarını kıramaz, onları küçük düşüremez, yaşadığı konut ve kurumdaki özel yaşantısına karışamaz.
Bu haklarımız yasalarla korunur.
17. İlke : Kitle iletişim araçları önemlidir, her türlü iletişim aracını kullanarak kendim
için bilgi alabilirim.
18. İlke : Yetiştirilmemizden en başta anne babamız ya da onların görevini üstlenmiş
büyüklerimiz sorumludur. Onların bu görevlerini en iyi biçimde yapabilmeleri için her
türlü kolaylık sağlanır, gerekiyorsa yardım edilir
19. İlke : Yetişmemizden sorumlu olanlar bu haklarını çocuklara zarar verecek şekilde
kullanmazlar. Çocukların bu tür zararlara uğramaması için her türlü önlemi almak devletin görevidir.
20. İlke : Çocuklar ailelerinden yoksun kalabilirler. Bazı aile ortamları ise çocuklar
için yararlı olmayabilir. İşte o zaman çocukların devletten özel koruma ve yardım alma
hakları vardır. Devlet bu görevini çocuk için uygun aile bularak ya da onlara bakacak kuruluşlara yerleştirerek yapar.
21. İlke : Anne babasıyla olamayacak çocukların aile yoksunluğu çekmemesi için onlara iyi aileler bulunur. Bunun için çok dikkatli bir araştırma yapılır.
22. İlke : Çocuklar başka ülkeye gitmek zorunda kalırlarsa o ülke de çocukları korur.
Birbirinden ayrı kalan anne ve baba birleştirilmeye çalışılır.
23. İlke : Özürlü çocuklar özel olarak korunurlar. Kendilerine yeten saygın birer insan
olmaları sağlanır. Devlet onların bakımları, eğitimleri ve iş sahibi olmaları için gerekli kurumları oluşturur. Ailelerine her türlü yardımı yapar.
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GELECEKTE YAŞANILASI BİR DÜNYA KURMAK İÇİN

Emine Doğan

Nizip İmam Hatip Lisesi,
10. sınıf öğrencisi

BİLDİRİ ÖZETİ:
• Eğitilmiş, iyi bir dünyanın arzusunu çekenlere söylüyorum!
• Her şeyin başı sağlık diyoruz değil mi?
• Kaliteli bir yaşam istemiyor muyuz?
• Eşitliğin sağlanması için ne mi gerekir?
• Herkesin bir ihtiyacı olduğu gibi biz de çocuk olarak korunmaya muhtacız.
• Sevgi kainatın bile yaratılış gayesidir.
• Oyun, oyun gibi gelmesin size; bizi gerçeğe hazırlayan yegane yalandır.
• Özgürlük; siz büyüklerinki kadar olmasa da bize de birazcık özgürlük tanırsanız,
işte o zaman tanıyacaksınız biz çocukları.
BİLDİRİ

*Eğitim görmek: Dünya üzerinde yaşayan her çocuğun iyi bir eğitim görmesi
hakkıdır, çünkü fiziksel ve zihinsel açıdan gelişebilmesi için eğitim şarttır. Eğitimden vazgeçmek hayattan vazgeçmek demektir ve bu ortamı oluşturabilmek için
bütün imkânlar seferber edilmelidir.
*Sağlıklı olmak : Bütün çocuklar hem ruhsal hem de bedensel olarak sağlıklı bir
ortamda yetişmeli, bu koşullar yasalarla da sağlanmalıdır. Sağlık bize verilen en
büyük armağandır ve hiçbir çocuk bundan mahrum bırakılmamalıdır.
*İyi bir yaşam: Her çocuk yaşama hakkına sahiptir, iyi bir yaşam iyi bir gelecek
demektir; bunu sağlayabilmek için gerekli olan zemin hazırlanmalıdır.
*Eşitlik : Dili, dini, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun, her çocuk eşit şartlar altında
hayatın maddi ve manevi tüm imkanlarından yararlanabilmelidir .
*Korunma ihtiyacı : Çocukların her durumda tüm kötü etkenlerden korunması için her tedbir alınmalıdır.
*Sevgi : Öylesine güçlü bir anahtardır ki önünde hiçbir kapı kapalı kalamaz;
böyle bir anahtardan hiçbir çocuk yoksun bırakılmamalıdır, çünkü sevgiyle büyü126 |
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yen çocuk hayatla bağını iyi kurmuş demektir. Bu bağa bir katkı da sizden gelsin
EY SÖZ SAHİPLERİ !
*Oyun : Her çocuğun en doğal hakkı ve vazgeçilmezidir. Bu hakkı sonuna kadar kullanmaları için her tedbir alınmalıdır .
*Özgürlük : Bir çocuğun özgür olması, özünü geliştirmesi demektir, bu ortam
ona yeteri kadar sağlanmalıdır .
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“
11

ÇOCUKLARA AYRIMCILIK
YAPILIYOR MU?
Çocuk Ayrımcılığı / Kübra Güner
Vezirköprü-Samsun
Çocuklara Ayrımcılık Yapılıyor mu ? / İsmail Kaya
Beyoğlu / İstanbul
Ayrımcılığın Gölgesinde Güneşe Koşan Çocuklar / Sena Öztürk
Merkez-Sakarya

”
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ÇOCUK AYRIMCILIĞI

Kübra GÜNER
12 yaşında. Samsun,
Mehmetpaşa İ.Ö.Okulu
Öğrencisi

Çocuk ayrımcılığı geçmişten günümüze hâlâ devam etmekte…Çocukları geçmişte nasıl hep kız-erkek olarak ayırmışlarsa, nasıl kız çocuklarının haklarını çiğnemişlerse bugünde aynı hatayı yapan insanlar var.
Oysa çocuklar kız da olsalar erkek de olsalar çocukturlar, onların da haklarının savunulması gerekir. Biz çocuklar hepimiz kardeşiz. Ayrımcılık yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Fikrimiz alınmadan bizimle ilgili kararları almaya kimsenin hakkı yoktur. Biz çocuğuz ama bizim de fikirlerimizi özgürce söylemeye hakkımız var. Kimi insanlar kız çocuğu sahibi olunca bakmak bile istemiyorlar. Çocukları kız erkek olarak ayırmaya kimsenin hakkı yoktur. Kız çocuğu okuyup da ne olacak diye çalıştırılıyorlar. Kızların da eğitim
görmeye hakları vardır. Çocuklar okumalı, çocuk yaşta çalıştırılmamalıdırlar.
Kız çocuklarını okula göndermeyip hem iş yaptırıp hem de işkence eden büyükler var.
Küçük çocuklar bir şeyden anlamazlar, bir şey bilemezler diye kenara atmamaları ve bizi
büyüklerden ayırmamaları gerekir. Küçük de olsak büyük de olsak bizim de fikirlerimizin bizim de isteklerimizin olduğu unutulmamalıdır. Çocuklar ayırt edilmemeli. Çocuklar çalıştırılıp okuldan yoksun bırakılmamalı, çocuklar işkence görmemeli, haklarımıza
saygı duyulmalı.
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ÇOCUKLARA AYRIMCILIK YAPILIYOR MU?

İsmail Kaya
11 Yaşında. Tarlabaşı,
Hüviyet Bekir İlköğretim
Okulu Öğrencisi

Bence dünyanın dört tarafından çocukların bu soruya “evet” diyeceğinden eminim. Ben
de “evet” diyorum ve sizin de “evet” diyeceğinizi tahmin ediyorum. O on yedi başlık içerisinden bunu seçmemin belli bir nedeni yok ama daha fazla çözüm üretileceğini düşündüm.
Önce yardım kampanyasının hazırlanıp her derneğe, kuruma dağıtılmasını, sonra da
her yere poster asılmasını, bu konu hakkında çeşitli dergiler hazırlanıp herkese dağıtılmasını istiyorum…
Bundan başka çözümler ise dernek ve kurumların kampanyadan topladıkları parayla kurulmasını sonra da kurumların gönüllü çalışanlarla eğitime başlamasını da isterim,
ama çocukların öncelikle akıllı uslu olmaları gerekir, çünkü bu kampanya onların.
Doğu şehirlerinde yaşayan çocuklarla ve bu çocukların eğitim konusu gibi önemli bir
konuda da büyük ayrımcılıklar yapılıyor. Oradaki çocuklar eğitim alacakları yerleri bile
zor bulurken buradaki çocuklar ise okulların, özel okulların kıymetini bilmiyor. Ayrıca
burada her semt konağında çocukların yararlanabileceği çeşitli atölyeler kuruluyor.
Bir ara Kızılay’ın “biriktiriyorum, arkadaşlarıma okul yaptırıyorum” kampanyası vardı. Her okula duyurulmuştu. Kumbaralar dağıtılıp bunlar sadece bankada açılırken, bu
paralar çoğaldıkça okul yaptırılıyordu.
Bence öncelikle çocukların bu konuda duyarlı olması gerekir. Mesela sınıftaki çocukların eğitim seviyeleri ile ilgili iki üç gruba ayrılması yine eğitim kurumlarındaki ayrımcılığı gösteriyor. Ebeveynlerin çocukları ile kurduğu ilişkilerde bunu etkiliyor.
Her öğretmen öğrencisinin isteğini yapmak ister ama öğrenciler bazen “hayır, böyle
yapma” derlermişçesine bin bir yaramazlıklarla öğretmenlerini ayağına diken batmış fil
durumuna düşürüp diğer meslektaşlarına mahcup ediyorlar.
Diğer üzüldüğüm konu ise Afrika’nın durumu: Afrika’da sağlık sorunu ve insanların ten renklerinin değişik olması… Buna Türkiye de dahil, tüm dünya el ele vermiş
Afrika’nın üstüne gidiyor. Afrika ilk yerleşim alanı olduğu için en fazla değerli taş ve elmas orada bulunuyor. Ama maalesef Afrika bu konuda bilinçli olmadığı için ülkelerine ve
elmaslarına sahip çıkamıyor ve git gide aşağılanıyor.
Yazıma burada son veriyorum.
Tekrar bir çocuk hakları kongresinde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın…
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AYRIMCILIĞIN GÖLGESİNDEN GÜNEŞE KOŞAN ÇOCUKLAR !!!

Sena Öztürk
14 yaşında; Sakarya
İlköğretim Okulu
öğrencisi

Her çocuğun haklarını kullanabileceği bir dünya…
Neden bu bildiriyi yazdınız? Çocuklara yapılan ayrımcılığı biraz olsun önleyebilmek,
büyüklere bizim de haklarımız olduğunu anlatabilmek için bildirimi yazdım.
Nasıl yazdınız? Bildirimi yazmadan önce araştırma ve gözlem yaptım. Arkadaşlarıma
ve öğretmenlerime danıştım, bu konu hakkında bilgi topladım, en sonunda kendi fikirlerimle araştırmalarımı birleştirip bildirimi yazdım.
Bildirinizin konusu, ana düşüncesi ? Bildirimin ana düşüncesi; çocuk hakları ve çocuklara yapılan ayrımcılıklar, haksızlıklar.Bunları nasıl önleyebiliriz? Bu konuda neler yapabiliriz?
Ayrımcılık, kişiye ya da gruba, belli özelliklerinden dolayı önyargılı davranmaya denir.
Ayrımcılık, cinsiyete, ırka, dine, siyasi tercihe karşı olabilir. Örneğin; evden çıkma, sevgililerini paylaşma konusunda erkekler daha rahatken; kızlar, büyükleri kızdırma korkusuyla ve bu durum kızlar için ayıp sayıldığından daha çekingen olabiliyorlar.
Ayrıca, bizler burada rahatça okula gidebilirken, Doğu Anadolu’daki çocukların bazıları okula gönderilmiyor.Gidebilenlerin bir kısmı da, mayın tarlalarından geçerek okullarına gitmek zorunda kalabiliyor.
Dünyaya baktığımızda ise, tüm çocukların aynı haklara sahip olmaları gerekirken,
bazı çocukların bu haklardan yararlanamadığını görüyoruz.
Bazı çocuklar, birçok yiyecekleri yiyebiliyorken; Afganistan, Afrika, Filistin’deki çocuklar bu hakka sahip değiller. Bizler bahçede, parklarda rahatça korkmadan oyun oynayabilirken, onlar orada bombalar ve açlıkla savaşıyorlar.
Her çocuğa eşit davranıldığı bir hayat armağan etmek…
ÇÖZÜM YOLLARIM
• Her çocuğun haklarının farkında olmasını sağlamak.
• Toplumun bu hakları bilmesini sağlayabiliriz.
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Ayrıca, tüm çocuklar adına:
• “18 yaşına kadar çocuklara maaş bağlanmasını; cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılmasını”
• “Oynayabileceğimiz parklar yapılmasını; oyuncak, dondurma, şeker fabrikaları yapılmasını,”
• “Şiddet uygulanmamasını; çocukların çalıştırılmamasını,”
• “Çocuklara daha fazla değer verilmesini,”
• “Sokak çocukları konusunda artık bu geri kalmışlıktan kurtulmayı”
• “Çocuk istismarının (cinsel, fiziksel, ruhsal) artık bitmesini”
İstiyorum !
Büyüklerin ayrımcılığında gölgelenen çocukların, güneşe koşup mutluluğu
dünyaya yaymaları dileğiyle…
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“
12

DÜNYA ÇOCUKLARI İÇİN NELER
YAPMAK İSTERSİNİZ?
Dünya Çocukları İçin Neler Yapmak İsterdiniz ? / Simge Akdaş
GüvercinlikKöyü-Bodrum-Muğla
Dünya Çocukları İçin Neler Yapmak İsterdiniz ? / Melisa Karataş
Gaziemir -İzmir
Dünya Çocukları İçin Neler Yapmalıyız ? / Can Gürsu
Merkez -Ankara
Çocuklar Arası Eşitlik / Hayal Camgöz
Bayrampaşa-İstanbul
Dünya Çocukları İçin Neler Yapmak İsterdiniz? / G. Beyza Yüce
Merkez-Antalya
Yarınlarımız Çocuklar / Simay Yaşbay
Nilüfer-Bursa

”
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DÜNYA ÇOCUKLARI İÇİN NELER YAPMAK İSTERSİNİZ?

Simge Akdaş
11 Yaşında.
Muğla, Güvercinlik Sudi
Özkan İlköğretim Okulu
Öğrencisi

• Çocukların her türlü şartta, her yerde, mutlaka okutulmaları için bir kural koymak
isterdim.
• Hiçbir çocuğun şiddet görmemesi. Ama bu sadece Türkiye için değil, tüm dünya
çocukları için geçerli.
• Herkesin eşit şartlarda eğitim görmesini,
• Herkese eşit davranılmasını isterim.
• Herkesin istediği yerde okuyabilmesini,
• Herkesin istediği kitaptan yararlanabilmesini isterim.
• Dünyanın her köşesindeki çocuklara bağış yapılabilmesini,
• Bütün çocukların gönüllerince milli bayramları kutlayabilmesini isterim.
• Dünyadaki tüm çocuklar için bir kulüp kurulmasını isterim.
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DÜNYA ÇOCUKLARI İÇİN NELER YAPMAK İSTERDİNİZ?

Melisa Karataş
Gazidemir, Anafartalar
İlköğretim Okulu
4. Sınıf Öğrencisi

Ayrımcılığa karşı savaşmak isterdim. Bütün dünya çocukları mutlu ve sağlıklı olsun isterdim. Dilleri, dinleri, ırkları ne olursa olsun onları kucaklamak, bütün çocukların mutlu yarınlar için savaşsız, barış dolu ve mutluluk dolu günler içinde yaşamalarını isterdim.
Zenginin ve fakirin ayırt edilmediği, eğitim haklarından eşit bir şekilde faydalandığı bir
dünyada yaşamak isterdim. Öğretmenlerin bütün çocuklara eşit davranmasını, okulların birer bilgi yuvası olmasını, çocuklara doğruyu ve güzeli öğretmesini, demokrasiden
ve eşitlikten yana bir okul idaresinin olmasını isterdim. Ailelerin bakamayacağı çocukları dünyaya getirmemesini, her çocuğuna eşit davranmasını, evin içinde mutlu ve huzur dolu bir ortamın olmasını, anne ve babaların anlayışlı olmasını isterdim. Küçük yaşta olanların çalıştırılmamasını, dayak ve şiddetle terbiye edilmemesini, engelli çocukların
azalmasını, savaşlarda canlarının yanmamasını, ailelerinin yok olmamasını isterdim. Refah ve mutluluğun bütün çocuklara eşit şekilde dağıtılmasını dilerdim. Kısacası dünya çocuklarının savaşsız, küfürsüz, kavgasız, kusursuz, engelsiz, dayaksız bir dünyada yaşamasını büyük bir içtenlikle ve yüreğimin derinliklerinden gelerek istiyorum ve diliyorum.
Dünya Çocukları
Dünyanın çocukları
Geleceğin umutları,
Yarınların ışıkları,
Bu dünyanın çocukları.
***********************
Bence dünya sevgiye yelken açmalı
Bu yelkenin içine tüm çocukları almalı
Sevinç içinde ufuklara ulaştırmalı
Göklere savurmalı....
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DÜNYA ÇOCUKLARI İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Can Gürsu
Ankara, Özel Büyük
İlköğretim Okulu
5. Sınıf Öğrencisi

İnternetten araştırdığım kadarıyla Dünya ve Türkiye çocuklarının en büyük sorunları;
açlık, barınma, sağlık, eğitim, savaş ve yoksulluktur.
Aklıma gelen çözümler: Bence, bütün bu sorunların tamamı eğitimsizlikle ilgilidir.
İmkânım olsaydı insanlara para kazanabilecekleri bir eğitim verir ve aldıkları eğitimi kullanabilecekleri iş imkânları sağlardım. Eğitim verilirse insanlar daha rahat iş bulurlar. İş
olursa insanlar para kazanır, kazandıkları parayla ailelerini doyururlar. İyi beslenen insanlarda sağlık problemi daha az görülür. Kendilerine yetecek kadar para kazanan insanlarda açlık, barınma, sağlık, eğitim ve yoksulluk sorunları daha az görülür. Bir ülkede insanlar sağlık ve mutluluk içinde ise diğer ülkelerin topraklarına göz dikmezler. Böylece,
savaş sorunlarının da eğitimle çözülebileceğini düşünüyorum.
Ayrıca bazı engelleyemeyeceğimiz deprem, sel, yanardağ patlaması gibi doğal olaylar
olabilir. Böyle durumlardan en az hasarla kurtulabilmek için bir kumbara sistemi geliştirmek faydalı olur. Normal zamanda mutlu ve sağlıklı yaşayan insanlar, bu ortak kumbarada paraları toplarlar ve acil durumlarda zarar gören insanlar için kullanırlar.
Ailelerin parasızlığı yüzünden bazı çocuklar sokaklarda çalıştırılıyor. Kurulacak kumbara sistemi ile bu çocukların erken yaşta çalışmaları engellenmeli ve ailelerine destek
olunmalı.
Engelli çocuklar bedensel ve zihinsel engelli olarak ikiye ayrılmaktadır. Bedensel engelli çocukların bizler gibi gezebilmeleri için yolları ve binaları düzgün yapmalıyız. Onların da, diğer çocuklar gibi, toplumun içinde yaşamalarını sağlamalıyız. Zihinsel engelli
çocuklar için de özel okullar yapılmalı.
İstatistiki Bilgiler:
Dünyada her yıl 11 milyon kişinin açlıktan öldüğü tahmin ediliyor. Ne yazık ki, bunların çoğunluğu çocuktur. Açlık yok edilmesi gereken en büyük sorunlardan biridir. Savaşlar, iklim değişiklikleri ve eğitimsizlik açlığın en büyük nedenleridir.
Bir ülkenin en önemli gelişmişlik ölçülerinden biri 5 yaşın altındaki çocukların ölüm
oranıdır. Dünya Sağlık Örgütü araştırmalarına göre en çok, az gelişmiş, yoksul ve savaş
halindeki ülkelerde çocuklar, açlıktan, AIDS, sıtma, diğer tropikal salgın hastalıklardan,
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yeterli beslenmemekten dolayı olan hastalıklardan, aile içi ve dışında uğradıkları şiddetten zarar görmekte ve ölmektedir.
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu verilerine göre dünyada 1 milyardan fazla kişi okuma-yazma bilmemekte; her yıl 100 milyondan fazla çocuk temel bir insanlık hakkı olan eğitimden ya da eğitim olanaklarından yararlanamamaktadır. Yeterli eğitim alamayan çocuklar, ileride, yaşamlarını iyi şekilde geçirmelerini sağlayacak işler
bulamamakta, evsizlik, yoksulluk ve hatta açlıkla karşı karşıya kalmaktadırlar.
Devletlerin çeşitli nedenlerle birbirleriyle girdiği savaşlarda ya da ülkelerindeki iç savaşlarda en çok çocuklar zarar görmektedir. Sakat kalıp, ailelerini kaybedip, evsiz ve aç
kalmakta, hem fiziksel hem de ruhsal olarak büyük zararlara uğramaktadırlar. Savaş sonrasındaki zarar görmüş ülkelerinde pek çok çocuk açlık, evsizlik ve eğitimsizlikle karşı
karşıya kalmaktadır.
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ÇOCUKLAR ARASI EŞİTLİK

Hayal Camgöz
11 yaşında.
Bayrampaşa Belediyesi
Bilgi Merkezi

Bana göre, Dünya’nın çocukları eşit şartlarda yetişmiyor. Dünya çocuklarının yetişmesi için yapmak istediklerim:
Fakir çocuklarla zengin çocukları eşit şartlarda yetiştirme.
Türkiye’deki çocuklar ile Afrika’daki çocuklar farklı, Amerika’daki çocuklar ile Pakistan’daki çocuklar farklı.
Çocuklar için en önemli şey eğitimdir. Filistin’deki çocuklar okula gitmiyor. Ama içlerinde öyle bir okul sevgisi var ki…
Çoğumuz, ailemiz her şeyimize karışıyor diye onlara kızıyoruz. Oradaki çocukların
bir ailesi bile yok. Oysa onların aile sevgisine o kadar çok ihtiyacı var ki…
Onlar orada ellerini açmış Allah’a dua ederken, bizden yardım beklerken, bizler sadece yemeyi, içmeyi ve doymayı biliyoruz.
Eşit şartlarda yetişmek için her adım attığımızda onları aklımıza getirmeliyiz. Kendimizle karşılaştırmalıyız. Onların ülkesinin bizim ülkemizden farkı nedir?
Bizim ülkemizde birçok okul varken yoksul ülkelerde sayılı okul var. O ülkelerde de bizim gibi pek çok çocuk yaşıyor.
Peki, onların bizden farkı ne? Veya onların bizden eksiği ne? Bizim onlar için yapabileceğimiz şeyler neler olabilir? Onları nasıl mutlu edebiliriz?
Onlar bir kuru ekmeği bulunca bile şükrediyorlar. Belki bir ay, belki iki hafta onlarla besleniyorlar.
Bir aile, bir çocuk, belki bir grup, belki de bizim yardımlarımızı bekleyen iki küçük çocuk.
Belki de, gözyaşları kuru ekmeğe dökülen bir bebek. Onlar bizden çok daha farklı.
Bizim yapabileceğimiz şey onlarla kendimizi karşılaştırıp onların eksiklerini düzeltmektir.
Onlara arkalarında olduğumuzu fark ettirmeliyiz. “KARDEŞLERİNİZ YANINIZDA”
demeliyiz. Onlara destek çıkmalıyız.
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Şu an belki elimizden hiçbir şey gelmiyor dua etmekten başka. Ama bir hayır duası onların yüzündeki bir gülümsemeye neden olur. O gülümseme onları mutlu eder.
Belki şu an yine ağlıyorlar. Bir dünyanın içindeyiz hepimiz. Pakistan’daki kardeşlerimiz, Afrika’daki kardeşlerimiz, Filistin’deki kardeşlerimiz, hepimiz.
Ama dünya çocukları eşit şartlarda yetişemiyor. Bunun nedeni bizim sadece yemeyi,
içmeyi ve doymayı bilmememizden.
Dünyanın dengesi bozuk. Eşit bir dünya için el ele ve kalp kalbe yürümeliyiz. Dünya çocuklarını ayırmamalıyız. Hepimiz eşit yetişmeliyiz. Okula gitmeyen kalmamalı, aile
sevgisine muhtaç olan olmamalı, sadece geriye eşit bir dünya bırakmalı. Şöyle mis kokularla çerçevelenmiş yemyeşil bir dünya. Gözyaşları ile ıslanmamış, sevgi çığlıkları ile donanmış çiçek gibi bir dünya. Geleceğe sığmayacak barış dolu bir dünya. Hayallerimizi
aşan mutlu bir dünya.
Dünya çocukları için yapmak istediklerim bunlar. Aslında hak ettiğimiz daha fazlası.
Ama elimizden gelen sadece bunlardan bir kaçı.
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DÜNYA ÇOCUKLARI İÇİN NELER YAPMAK İSTERSİNİZ?

G.Beyza Yüce
Antalya, Gülveren
İlköğretim Okulu
Öğrencisi

1.Bizim gibi bağımsız olmalarını isterdim.
2.Okulların daha modern olmasını,
3.İnternetin daha çok yayılmasını,
4.Laboratuvarların daha çok olmasını,
5.Oyun oynama alanlarının daha çok olmasını ve daha büyük olmasını,
6.Alışveriş yerlerinin daha çok olmasını,
7.Okullarının daha temiz olmasını,
8.Sınıflarının daha büyük olmasını,
9.Sinema ve tiyatro yerlerinin daha çok olmasını isterdim.
10.Çimenlik alanların daha çok olmasını,
11.Okullarda, sınıflarda, toplum içinde güvenlik önlemlerinin daha çok olmasını,
12.Mesleklerin daha çok olmasını,
13.Yaz okullarının daha çok olmasını,
14.Bisiklet yollarının daha çok olmasını,
15.Yaya geçitlerinin daha çok olmasını,
16.Üst geçitlerin daha çok olmasını,
17.Kurs yerlerinin daha çok olmasını,
18.Yemek yerlerinin daha çok olmasını,
19.Spor yerlerinin daha çok olmasını,
20.Kütüphanelerin daha çok olmasını,
21.Kulüplerin daha çok olmasını,
22.Din bilgileri veren yerlerin daha çok olmasını,
23.Camilerin daha çok olmasını,
24.Evlerinin daha dayanaklı olmasını,
25.Onların da bizim gibi çocuk bayramlarının olmasını,
26.Evlerinin daha az katlı yapılmasını,
27.Teknoloji ile daha çok ilgilenmelerini isterim.
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YARINLARIMIZ ÇOCUKLAR

Simay Yaşbay
11 Yaşında.
Emine Örnek İlköğretim
Okulu Öğrencisi

Küçük diyerek dikkate almadığımız onun aklı ermez diye düşündüğümüz minik yumurcaklar. Akıllı minikler. Yani yarının büyükleri, bugünün küçükleri çocuklar…
Dünyada olan savaşlar, yokluklar, afetler… Bunlar hepimizi derinden etkileyen acı
olaylar, ancak daha güçsüz olan çocuklar… Biliyoruz ki bu olaylar onlarda kalıcı yaralar
bırakıyor. Bu yarayı sarmak da yetişkinlere kalıyor. Belki onların yanında olamayız, onlara psikolojik destekte bulunamayız ama en azından maddi destekte bulunabiliriz.
Maddi destekten kastım sadece para değil… Peki ne tür yardımlar bunlar? İşte birkaç
örnek: Bu işe tasarrufla başlayabiliriz. Mesela, ekmek israfından kaçınırız, böylece hem ziyan olmaz hem de doğal kaynaklarımız tükenmez. Afrika’da açlık çeken çocuklara biraz
faydamız bulunabilir. İkincisi, su tasarrufu olabilir. Henüz evinde suyu olmayan, kilometrelerce uzaktan su taşımaktan fıtığa yakalanan çocukları düşünerek.
Aynı zamanda eğitim ihtiyaçlarını karşılayıp onların çağdaş insanlığın seviyesine gelmesini de sağlamalıyız bence. Fakat bunlar da yeterli değildir. Bu yaptıklarımızla ancak
onları yaşayan ve çalışan birer robot yapabiliriz. Oysa bizim yapmamız gereken, onların
sağlıklı, çağdaş ve sosyal olmalarını sağlamaktır. Bunlarla birlikte, onların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılamalıyız.
İşte bunlar, yarınımız olan çocuklar için tüm bu yaptıklarımız, SAĞLIKLI, ÇAĞDAŞ
ve SOSYAL BİR YARIN DEMEKTİR…
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“
13

DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN
HAYALLERİNİZ NELERDİR?
Dünyamızın Geleceği İçin Neler Yapabiliriz ? / Elif Serçe
Hayalimdeki Dünya / Bilgehan Olgun
Merkez-Erzincan
Dünyanın Geleceği İçin Hayallerim / Sinem Bahadır
Merkez-Sinop
Dünyanın Geleceği İçin Hayallerim / Suzan Dilara Gedikoğlu
Alanya-Antalya
Gelecekte Bir Gün / Aykan Hatipoğlu
Merkez-Bursa
Daha Güzel Bir Dünyaya Sahip Olmak İçin / Aleyna Camgöz
Bayrampaşa-İstanbul
Hayalimdeki Dünya / Özgün Can Koç
Batıkent-Ankara
Güzel Geleceği İçin Hayallerim / Erkin Yapıcı
Sarıyer - İstanbul

”
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DÜNYAMIZIN GELECEĞİ İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Elif Serçe

Cumhuriyet İlköğretim
Okulu 4.Sınıf Öğrencisi

Poşetli gıdalar almak yerine bez torbalar kullanalım.
Strafor gibi maddelerden yapılmış tek kullanımlık bardaklar ve tabaklar doğamız için
sorundur, kullanmayalım.
İçme suyumuzu daha sağlıklı olan cam kaplardan tercih edelim. Cam artıklarımızı ise
özel kumbaralara atalım.
Ormanlarımızın yok olmasına sebep olabileceği için, ormanlık alanlara şişe veya cam
atmayalım.
Çocukların oynarken elerinden kaçırdıkları uçan balonların denize düşmesi bile, deniz canlıları için büyük tehlike oluşturur, dikkat edelim.
Tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlarımızı çöpe atmayalım çünkü doğamız için çok
zararlıdır.
Kâğıt, orman demektir, yeşil alan demektir, bu yüzden ağaçların kesilerek yapıldığı her
şeyi dikkatli kullanalım.
Pillerin içinde bulunan cıva, kadmiyum, kurşun ve diğer zehirli maddeler sızıntı ile
doğaya karışmaktadır. Bu yüzden pilleri, pil kutusuna atalım.
Su israfı yapmayalım.
Suyumuzu, havamızı ve toprağımızı teknolojinin zararlarından koruyalım
Unutmayalım ki dünyamızın geleceği bizim geleceğimiz demektir. Güzel temiz bir
dünyada yaşamak istiyorsak hepimiz üzerimize düşen görevleri yerine getirelim.
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HAYALİMDEKİ DÜNYA

Bilgehan Olgun
9 yaşında.
Erzincan Bilim ve Sanat
Merkezi

Neden bu bildiriyi yazdınız ? Çünkü ben hayalimdeki düşünceleri serbestçe yazabileceğim bir konu istiyordum.
Nasıl yazdınız ? Hayal gücümden yola çıkarak serbestçe saçma da olsa fikirlerimi dile
getirdim.
Bildirinizin ana düşüncesi ? Gelecekte olmasını istediğim dünyayı anlattım.
Benim dünyam şu anki dünyayla karşılaştırıldığında az da olsa benzerlikler olabilir.
Ben bu yazımı teknolojiden ve ekonomiden filan değil de hayal gücümden yola çıkarak
yazacağım. Bu bildiriyi okurken şaşırmayın. Çünkü hayal gücü dendiğinde önü arkası
belli olmaz.
Hayalimdeki dünyada çocukların hiçbirinin hayal gücüne saçma denmeyecek. Çocuklara her türlü eğitim, okuma ve yazma hakkı sağlanacak. Çocuklar da annelerinin, babalarının ve öğretmenlerinin yüzünü kara çıkartmayacak. Benim dünyamda anneler kitap okuyup kendilerine zaman ayırabilecekler. Babaların da işleri hafifleyecek.
Öncelikle dünyada barış olacak. Hiçbir çocuk annesine veya öğretmenine “arkadaşım
beni itti” demeyecek. Herkesin kalbinde herkes için bir yer olacak.
Çocuklar yargılanmayacak.
Halk içerisinde unvan olarak herkes eşit olacak. Herkes ektiğini biçecek. Halk arasında “katil” lafı geçmeyip, katil diye birileri de olmayacak.
Hiçbir şey parayla satılmayacak.
Herkesin karnı acıkır acıkmaz doyacak.
Her yara anında iyileşecek.
Dünyada her türlü spor yaygın olacak.
Bir eşya olacak ve bu her şeye dönüşebilecek. O an neye ihtiyaç varsa o ihtiyacı giderecek.
Yanardağlardan çikolata püskürecek ve yağmur bulutlarından krem şanti akacak.
Dişiniz çıktığında dişinizi yastığın altına koyacaksınız ve sabah o diş gitmiş yerine 5
Lira gelmiş olacak.
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Herkes o an nasıl düşünüyorsa ona göre altı şapkadan birini takacak. İyimser, kötümser, tarafsız gibi. Ama şapkalar birden ve kendiliğinden ortaya çıkacak.
Doğum tarihi 29 Şubat olan çocuklar doğum gününü kutlamak için dört yıl beklemek
zorunda kalmayacaklar.
Çocuklar okulun kantininden istedikleri kadar şey alacak ama hiç kilo almayacaklar.
Kiloları sadece yaşa göre değişecek.
Dev bir fotokopi makinesi olacak. Bu makinenin içine durumu (maddi, manevi) çok
iyi olan bir çocuk girecek. Makine çocuğun hayatını kopyalayacak ve yoksul bir çocuğa
bu hayatın kopyasını verecek. Böylece her çocuğun haklarının bir bölümü gerçekleştirilmiş olacak. Veya ölen bir insanı hayata kopyalayacak. Böylece dünya nüfusunda eksilme
olmayacak ve bir bakıma hiç kimse ölmeyecek.
Fabrika bacalarından çıkan duman ayrı ayrı (yağmur bulutları gibi) olacak ve elle tutulabilecek. Bulutun içini açtığımızda içinden o gün istediğimiz yemekler, kitaplar ve oyuncaklar çıkacak. Eğer yemek bitmezse, bulut, kitapları ve oyuncakları da alıp kapanarak
geri gidecek. Böylece çocukların israf olmasın diye yemeklerini yeme sorunu ortadan kalkacak.
Fabrika dumanları, hava kirliliği ve yanardağlar felaket olmaktan çıkacak. Dünyada
kutuplardaki buzulların erimesi veya küresel ısınma gibi felaketler de olmayacak.
Yağmur sularını boşa harcamayan bir yol olacak. Şöyle ki yollardaki büyük boşluklar
yağmur suyunu alacak ve yerin altında bekletecek. Olur da bir yangın çıkarsa suyu hemen
borular ile yüzeydeki kare bölmelere aktaracak ve kareler de suyu dışarıya vererek yangını
söndürecek. Böylece hem yağmur suları faydalı bir şekilde kullanılmış olacak hem de sudan tasarruf ederek yangınları söndürebileceğiz.
Benim dünyamda hayvanlar şiddet nedir bilmeyecek, hiçbir çocuk hayvanlara karşı
içinde kin beslemeyecek. Kurban kestiğinizde hayvanın önce boynundan pişmiş etler dökülecek, sonra da başı yeniden çıkacak.
Hayvanlar konuşacak. İnsanlar hayvanlarla kolayca anlaşabilecekler.
Ben dünyama ne diyorum biliyor musunuz?
Sonsuzluk Zamanı…
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DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN HAYALLERİM

Sinem Bahadır
Sinop Bilim ve Sanat
Merkezi (BİLSEM),
İlköğretim 5. Sınıf
öğrencisi

Sadece on bir yıldır bu dünyada yaşayan bir kız çocuğuyum. Dünya gerçekten çok güzel. Ancak insanların bazı pervasız davranışları nedeniyle dünyamız git gide kötü bir hal
almaya başladı.
Dünyadaki tüm canlıların, bitkilerin, hayvanların da biz insanlar kadar kendi yaşam
alanlarında yaşamaya hakkı var. Oysa bilinçsiz ve sevgisiz insanlar doğal kaynakları hor
kullanarak denizlerin, göllerin, toprakların, havanın kirlenmesine hatta yok olmasına neden oluyor ve kendilerine zarar verdikleri gibi diğer canlıların yaşamasını da tehlikeye sokuyor.
Bende oynamak isterdim sizin küçüklüğünüz de oynadığınız çimlerde bahçelerde ormanlarda. Tertemiz gökyüzünün altında temiz havayı soluyarak endişelerden ve kaygılardan uzak. Niye o yeşilliklerin yerinde şimdi beton binalar var. Evimizin önündeki zeytin
ağaçlarının kesilmesi sonucunda içim parçalandı. Niye mi kestiler? O bölgeye beton binalar yapılacakmış. Değer miydi sırf o beton yığınları için? Bunlar bitemez mi? İstersek biter. Bu çok üzücü bir durum ve ben gelecek için endişe duyuyorum.
Dünyadaki savaşlar için harcanan paraların yarısı dahi doğanın korunması ve açlıktan
ölen insanlar için kullanılsaydı dünyamız bugün karşılaştığı tehlikelere maruz kalmazdı.
Tüm savaşların, terör olaylarının sebebi insanların birbirini yeterince sevmemesi diye
düşünüyorum. Keşke bir “Sevgi Aşısı” olsa ve zorunlu olarak insanlar bu aşıyı olmak zorunda olsalardı o zaman kimse ölmez ve herkes barış içinde sevgiyle yaşayarak hayatlarını sürdürürdü.
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DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN HAYALLERİM
Suzan Dilara
Gedikoğlu
Alanya, Suzan Dilara
Gedikoğlu Ö.H.E.P Koleji
5. Sınıf Öğrencisi

1. Dünyada barış olsun savaş olmasın
Dünyada barış olsun savaş olmasın, çünkü bazı ülkeler doğalgaz, su, petrol gibi şeyler
için savaşıyorlar. Bence çok saçma, çünkü kendi ülkelerinde var ve onları iyi kullansalar
savaş çıkmaz. Ben bir çözüm buldum bunu size sunmak istiyorum. Bütün ülkelerin yöneticileri toplanıp bu konu hakkında konuşup anlaşabilirler ve dünya barış içinde kalabilir
ve Dünyada daha fazla insan savaş yüzünden ölmez, çocuklar babasız kalmaz.
2. Sigara içmek yasaklansın.
Dünyada sigara içmek yasaklansın. Neden? Çünkü çok zararlı bir şey, çocuklara, çevredeki insanlara ve kendilerine çok zarar veriyorlar. Ne gibi zararlar? Akciğerlerine çok
zarar veriyorlar. Kanser olabilirler. Nasıl çözülür? Dünyadaki bütün sigaralar bir yerde
toplanıp imha edilebilir. O zaman kendine ve çevrendeki insanlara zarar vermezsin.
3. Dünyada kimse susuz ve aç kalmasın
Dünyada kimse susuz aç kalmasın, niye? Çünkü o insanların evleri, yiyecekleri, paraları yok ama sizin sıcak bir eviniz, yemeğiniz var; onlara bir çözüm buldum. Onlara bir
ev para ve biraz yiyecek verirsek, onlara iş olanakları verirsek, gelecekte bir meslek sahibi
olurlar ve daha az insan fakir olur.
4. Karı kocalar eşit olmalı
Kadın ve erkek evlenince karı koca denilir. Bazı çiftlerin ikisi de çalışıyor. Ve eve gelince yorgun oluyorlar. Fakat çok büyük yanlış var, o da adam eve gelince televizyon izlerken, kadınlarda yorgun bir şekilde evi temizleyip, yemeği yapıyor ve ben bir çözüm buldum. Bir tane robot icat edip temizliği, istediğin yemeği o yapar ve o zaman eşler eşit bir
şekilde paylaşmış olurlar.
5. Çevre Kirliliği
Çevre kirliliği için ne yapılabilir? Bunu da düşündüm zamanımızda çoğu insan çevreyi kirletiyor. Çok pis hava oluyor, mesela fabrikadan çıkan duman, arabanın egzozu havaÇocuk Bildirileri Kitabı
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yı çok kirletiyor ve ben de çözüm buldum. Fabrikadaki bacalara filtre takılabilir, egzozu
çıkmayan bir araba yapılabilir ve kullanılabilir. İnsanları sık sık uyarmalıyız ve çevremizi
kirletmemelerini söylemeliyiz. O zaman temiz bir Dünyamız olur.
6. Jet uçak
Çoğu insanlar başka ülkelere gidip, o ülkelerin kültürlerini, yaşamlarını, doğasını görmek istiyorlar. Bazı insanlar uçaktan korkuyor, bazıları uçakta uzun kalmayı sevmiyor ve
ben buna bir çözüm buldum. Her yere kısa sürede gidebilen, pilotların kolay kullanabileceği, çok güvenli sağlam uçaklar yaparız ve fiyatları düşürürüz. Herkes istediği yere gidebilir ve mutlu olup hayallerini yaşayabilirler.
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GELECEKTE BİR GÜN

Aykan Hatipoğlu
Özel Bursa Yeni Kültür
İlköğretim Okulu 8. Sınıf
Öğrencisi

Gözünüzü kapatın ve düşünün… Gelecekteyiz, tam 30 yıl sonrasına gitmişiz. Nasıl bir
ortam canlanır gözünüzde? Bugünden güzel mi gördükleriniz, yoksa kötü mü? Ben kendi
adıma ve şimdiki tüm yaşıtlarım adına kurduğum hayalde; güzel bir iş, mutlu bir aile, barış içinde ve temiz bir dünya görüyorum. Aslında bu hayali büyüklerle birlikte kurmalıyız
ki bu hayalimiz için neler yapılması gerektiğini düşündürelim.
40’lı yaşlarımdayım, uyuyorum, üşümemi engelleyen kıyafetlerim var. Uykumda daha
rahat soluk almam için dışarıdaki havayı temizleyerek ısıtan bir havalandırma sistemi var.
Odamda radyasyon yayan hiçbir şey yok, ekonomik kriz korkum yok, güvenlik endişem
yok, rahat bir uyku çekiyorum. Sevdiklerimin de güvende olması bana huzur veriyor. Evimiz büyük, aşağıdaki salonun yanındaki odada babam ve annem var, onların da bizimle
olması ayrı bir mutluluk kaynağı. Babam her ay sağlık kontrolünden geçiyor, hafta sonları parkta yürüyüşler yapıyoruz. Annemin de romatizmalarından başka derdi yok, onun
da ilacını bulmamız an meselesi.
Çocuklarımın gittiği okul eve çok yakın, yürüyerek gidiyorlar. Çocuklarımın gideceği
okulla ya da gelecekleriyle ilgili endişem yok. Hangi okula giderlerse gitsinler hedefledikleri mesleğe ulaşacaklar. İkisiyle de çok kitap okuruz, sonra da bu kitaplar üzerine konuşuruz. Evde her ay zenginleşen büyükçe bir kütüphanemiz var.
Eşim, evdeki işlerin çoğunu yapabilen robotlarımız olmasına rağmen her şeyle ilgileniyor: yemek, çamaşır, temizlik… bazen ben de eşime yardım ediyorum. İşten gelir gelmez yemek yapan eşim, tüm ailenin sağlıklı beslenmesi için en doğal yiyecekleri seçiyor..
İşime, uçan bisikletimle gidiyorum, hava trafiği de az değil; ama herkes kurallara uyduğu için trafik sıkışmıyor. Hiçbir araç havayı kirletmiyor, aksine havayı temizleme özellikli araçlar bile çıkmış. Zaten her taraf yemyeşil. Küresel ısınmanın sözü bile edilmiyor
artık. Doğanın dengesini bozabilecek hiçbir şeye izin yok.
Genetik mühendisiyim, eskiden çok popüler olan bu mesleğim, sağlıkla ilgili sorunlara hızlı çözümler bulduğu için hala geçerli. İşten eve dönerken markete uğruyorum. Küçükken çok sevdiğim yiyeceklerin bazıları, sağlıkla ilgili şartları taşıdıkları için raflardaki
yerini korudu. Çocuklar için bir şeyler alıyorum.
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Eve vardım, babam evin küçüğüyle yine satranç oynuyor. Ufaklık, 8 yaşında olmasına
rağmen bazen dedesini yeniyor. Annem eşime bir yemek tarifi veriyor, galiba bu akşam
yine eski günlerden kalma o güzel yemeklerden birini yapacaklar. Bilgisayarda haberlere
bakıyorum, her şey üç boyutlu…
Çocuk olarak, uzayda yaşamak, uçabilmek, zamanda yolculuk yapmak ve benzeri pek
çok hayalimiz de var; ama ben sadece gerçekleştirilmesi mümkün olan hayallerimi paylaşıyorum. Bu hayallerimin, tüm çocukların ortak dilekleri olduğunu düşünüyorum ve
büyüklerimizin bize böyle bir geleceği çok görmemesini diliyorum. Sağlıklı, barış içinde,
kültüründen kopmadan, değerlerimizi yitirmeden büyümek ve bu geleceği yaşamak için
biz küçüklere düşen neyse yapmaya hazırız. Dersimize çalışıyor, kitap okuyor, doğayı korumak için projeler geliştiriyor, engelli kardeşlerimize sahip çıkıyor, spor yapıyor ve fikirlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Gerisi size kalmış…
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DAHA GÜZEL BİR DÜNYA’YA SAHİP OLMAK İÇİN…

Aleyna Camgöz
13 yaşında.
Ahmet Haşim İlköğretim
Okulu Öğrencisi

Dünya’nın geleceği ile ilgili pek umutlu değilim aslında ama eğer çabalarsak ileriye gidebiliriz diye düşünüyorum.
Biz insanlar dünyayı kirletiyoruz. Kirletiyoruz derken tüm açıdan (insanların birbirlerini öldürmesi, çevreye çöp atması, hayvanları öldürmesi, ağaçları kesmesi vs.).
Allah (c.c) biz insanlara en büyük nimet olan aklı vermiş. Kimimiz bu aklı yararına, kimimiz zararına kullanıyoruz. Dünyayı kirletmek yerine aklımızı kullanarak dünyayı yeni
baştan da kurabiliriz. Dünyanın sonunu getirip yok edebiliriz de. Bunlar bizim elimizde. Ben şahsen gelecekte dünyanın daha iyiye gideceğini hayal ediyorum..Yalnız bizlerin
daha fazla çaba göstermesi gerekir.
Teknoloji’ye gelelim. Teknoloji günümüzde gayet ileri düzeyde. Gelecekte daha fazla
gelişeceğini hayal ediyorum. Teknoloji’nin gelişmesi dünyanın da geleceğini etkiler. Teknolojiyi zararına kullanırsak dünya da yok olabilir.
Bir örnek verirsek, biz havai fişeklerini gökyüzüne fırlattığımız zaman ozon tabakası
her geçen gün hassaslaşıyor. Ozon tabakasının delinmesi Dünya’nın yok olması demek.
Eğer dünyanın yok olmasını istemiyorsanız havai fişekleri eğlenmek amaçlı da olsa fazla kullanmamalıyız.
İnsanlığın elindeki imkânlar çoğaldıkça, teknolojik olarak geliştikçe, işleri kolaylaştıkça insanlar daha duyarlı, daha yardımsever olmaları gereken yerde daha çok bencilleşiyorlar. Bencilleştikçe etraflarına duvarlar örüp birbirlerine olan güven, saygı vb. kaybediyorlar. Yani maneviyattan uzaklaşıyorlar. Ve bu sefer insanlar geleceğe dair hayaller kurmuyor daha doğrusu günübirlik yaşıyorlar.
İnsanlar değerlerinden uzak kaldıkça etrafındaki olan bitenden ve dünyadaki sorunlardan bîhaber yaşamayı tercih ediyorlar. Bu ilk başta insanlığın, sonra da dünyanın yok
oluşu demek. Bu nedenle sürekli savaşlar, açlık, kıtlık, eşitsizlik olmaya başlıyor. Bunu etrafımızda olan olaylardan da çıkartabiliriz. Belki de ilk başta etrafımızdaki sorunları halletmemiz gerekir, sonra da dünyadaki. Zaten herkes etrafındaki sorunları halletmiş olsa
dünyada sorun kalmaz. O duyarlılığa sahip olmayı öğrenmeliyiz. Yani teknolojinin gelişmesini sadece iyi yönüyle kullanmış olsak böyle sorunlarla karşılaşmayacağız.
Teknoloji geliştikçe savaşlar da çoğalıyor. İnsanların kötü zihniyetleri teknolojiyi de etÇocuk Bildirileri Kitabı
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kiliyor ve savaşlar olmaya başlıyor. Örneğin; Filistin. Filistin’ deki kardeşlerimiz İsrail ile
olan savaşta çok zor durumda kaldılar ve yardıma ihtiyaçları vardı. Bu savaşta birçok Filistinli kardeşimiz yaşamını yitirdi ve çoğu yaralandı. Bizler bu savaş mağduru dünya kardeşlerimize hala yardım edemiyoruz. Onların gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak bile
engelleniyor.
Teknoloji geliştikçe silahlar, savaş uçakları, nükleer silahlar, füzeler, misket bombaları vs.ler de çoğalıyor. Bu yüzden bazı ülkeler aç gözlülüğü medeniyet gibi yansıtıyorlar.
Oysa, medeniyet asla insanlığın zararına çalışamaz. Elinde olanları bırakıp başka ülkelerin mallarına göz dikiyorlar. Bunları elde etmek için de savaşlar çıkıyor. Bunun sonunda
insanlar ölüyor. Teknolojiyi her zaman insanlığın yararına kullanmalıyız ki böyle olumsuzluklar olmasın. Ve dünyanın geleceği de açık olsun!
Dünyada barış olması da geleceği ile ilgili bir şey. Dünyada barış ve kardeşlik olmalı
ki dünyanın sonuna kadar ülkeler arası sorunlar, savaşlar, açlık vb. olmasın. Ülkeler arası
sorunlar savaş gibi şeylerle değil de konuşarak, anlaşarak çözülse böyle olaylarla karşılaşmayacağız. Böyle yaparsak dünyanın geleceği de git gide gelişir ve mutlu bir dünya olur.
Mutlu ve huzurlu. Eğer böyle yaparsak sorunlar da kalmayacaktır.
Bir çocuk olarak dünyanın ve insanlığın geleceğinden umutlu olmayı istiyorum...
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HAYALİMDEKİ DÜNYA

Özgün Can KOÇ
11 yaşında.
Mehmet Sağlam
İlköğretim Okulu Batıkent
Ankara

Bildirinin Konusu ? Dünyanın geleceği için hayalleriniz nelerdir?
Neden Bu Bildiriyi Yazdınız ? İnsanları çevre kirliliği konusunda bilgilendirmek için.
Nasıl Yazdınız ? Kötü haberlerden etkilenerek ve düşünerek yazdım.
Bildirinizin Ana Fikri ? Nasıl daha iyi bir dünyada yaşayabiliriz.
Herkesin dünyası farklıdır. Benim hayalimdeki ağaçların ve çiçeklerin insanlarla barışık olduğu, hayvanların öldürülme korkusu olmadan rahatça yaşayabildikleri, savaşların
olmadığı, her canlının yaşam hakkının kutsal olduğu, dostluk ve barış içinde yaşanabilir
bir dünyada yaşamaktır.
Böyle bir dünyada yaşayabilmek için de bizlere düşen görev ve sorumluluklar vardır. Bunlar; kullandığımız kâğıtları geri dönüşüme atmak, insanları bilinçlendirmek, hava
kirliliğini önlemek için kişisel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak, bize düşen sorumluluklardan bir kaçıdır.
Sokakta yaşayan kedi ve köpeklere sahip çıkarak ve onlara yiyecek içecek vererek onların yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olabiliriz.
Hayatımızda sevgiye, dostluğa ve barışa daha çok önem vererek daha mutlu ve sevgi
dolu bir dünyaya kavuşabiliriz.
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DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN HAYALLERİM

Erkin Yapıcı

Sarıyer Doğa Koleji
Öğrencisi

• Her çocuk barınabilsin
• Her engelli çocuğa destek çıkılmalı.
• Her çocuk beslensin
• Her çocuk okula gidebilsin
• Hiçbir çocuk ölmesin!
• Her çocuk giyinsin
• Hiçbir çocuk savaşa gitmesin!
• Hiçbir çocuk ailesinin yanından alınmasın.(eğer devlet almazsa)
• Bu gözyaşları akmasın
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“
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SİZİ İLGİLENDİREN KONULARDA
GÖRÜŞÜNÜZ ALINIYOR MU
Hayata Çocukların Penceresinden Bakabilmek / Naciye Betül Süt
Merkez-Bursa
Son Söz Sizin Olsun Ama ! / Ahmet Doğukan Demir
Merkez-Erzincan

”
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HAYATA ÇOCUĞUN PENCERESİNDEN BAKMAK

Naciye Betül Süt
13 yaşında.
Özel Bursa Kültür Okulu
öğrencisi

Büyükler, anne babalar her konuda her şeyi çok iyi bildiklerini düşünüyorlar ve bu
yüzden çocuklarıyla ilgili kararlar alırken kimseye danışmadıkları gibi biz çocuklara da
sormuyorlar. Ama bu arada, bizim en iyi şekilde yetişmemizi, kendi kararlarını alabilen,
kendine güvenen bireyler olmamızı istiyorlar. Bize hiçbir şey sormadan bu nasıl olacak?
Aileler, çocuklarını etkinliklere, kurslara göndermek konusunda yarış halinde. “Bu etkinliğe katılmak ister misin?” ya da “Sen hangi etkinliklere katılmak istersin?” diye sormuyorlar. Gönderdikleri etkinlikle ya da kursla ilgili yeteneğimiz var mı, onu da hiç düşünmüyorlar. Aileler, çocuklarına sormadan aldıkları kararlarla belki de çocuğun başarılı ve mutlu olmasını engellemiş oluyor. Çünkü bu kararlar çocukların hayata bakışını ve
mesleğini belirliyor. Kendi mesleğini seçmek, bir çocuğun en doğal hakkı değil mi?
Fikrimiz sorulunca kendimizi ne kadar değerli hissettiğimizi ve kendimize olan güvenimizin ne kadar arttığını bilseler, aileler her şeyi bize sorarlar. Bir de, sordukları zaman,
verdiğimiz cevaplara kızmamaları gerekir. Kızacaklarsa sormalarının bir anlamı yok ki.
Bize kızmayacaklarını bilmek, daha iyi düşünmemizi ve fikrimizi daha iyi anlatabilmemizi sağlar. Okulda da, öğretmenlerimiz bazen fikrimizi soruyor, ardından da beğenmediği cevaplar verildiğinde hemen kızıyor. Büyüklerin hepsinin buna dikkat etmesi gerekir.
Kararlar alınırken çocukların fikri alınsa, eminim, dünya daha güzel olur. Daha renkli, daha samimi ve daha eğlenceli olur. Çocukların sözü geçse, savaşlara da gerek kalmaz;
çünkü biz çocuklar eninde sonunda her konuda anlaşmanın bir yolunu buluruz. Bazen
kavga etsek de sinirimiz çabuk geçer, olay büyümez. Büyüklerin, aralarındaki sorunları
çözmeye çalışırken de çocukların fikirlerine başvurması gerekir.
Aileler, büyükler kendilerini çocukların yerine koymuyor, çocukları anlamaya çalışmıyor. Bir gün kendilerinin de çocuk olduğunu unutmuş gibiler. Sanki hiç hata yapmamışlar ve şimdi de hiç hata yapmıyorlar. Fikirlerimizi söyleyebilmemiz için büyümemizi bekliyorlar. Ama belki de büyüdüğümüzde şimdiki fikirlerimizi unutacağız ya da artık
söylememize gerek kalmayacak. Bu yüzden, çocukların fikirlerini almak için, oy kullanma yaşına gelmeleri beklenmemeli. Olaylara “çocukça” bakınca çok farklı ayrıntıların gö-
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rülebileceği, özellikle de çocukları ilgilendiren konularda çocukların daha iyi düşünebileceği bilinmeli.
Gideceğimiz okul, okuyacağımız kitaplar, arkadaşlarımız, gideceğimiz filmler… Her
konuda bizim adımıza karar alan ailemiz, bize fikrimizi sorup bizi ikna etmeye çalışmalı. Belki yine aynı karar alınacak; ama bu şekilde kararın ortak kararımız olmasını sağlayacaklar. Böylece, biz de, ailemizle birlikte, bize de sorularak aldığımız kararla ilgili daha
çok sorumluluk hissedebiliriz.
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SON SÖZ SİZİN OLSUN AMA!
Ahmet Doğukan
Demir
11 yaşında.
Erzincan Bilim ve Sanat
Merkezi

Annemin karnındaki görevlerimi yaparak doğduğumda çok sevinmiştiniz. Sizin eserinizdi. Doğarken sormamıştınız. Tavırlarınız hala aynı şekilde devam etmekte.
Her zaman beklentilerinizdeki gibi yaşamamı istiyorsunuz. En iyinin sizin fikriniz olduğundan emin misiniz? Bütün doktorlar ve hakimler çok mutludurlar herhalde? Anneler ve babalar çocuklarının doktor ve hakim olmalarını istediklerine göre! Lütfen hayallerime sınırlar koymayın. Benim dünyam yere göre sığmaz aslında. Sorsaydınız, uzun uzun
size anlatırdım. Gelecekte mutlu olmamı istiyorsunuz. Size inanıyorum ama benim için
bensiz düşünüyorsunuz.
Süt içmek zorundaymışım. Peki ya sevmiyorsam? Elma yesem hepimizin istediği olmaz mı? “Seni dinliyorum yavrum” deyip, dinlemeden sıraladığınız nasihatleriniz korkularım oldu. Anlamıyorum, içimdeki sesi hiç duymuyor musunuz? Gözlerimden görseniz
anlatmak istediklerimi, ortak bir noktamız olurdu mutlaka. Eksiklerinizi tamamlamak
için yaratılmadım. Ben bir bireyim, birlikte düşlerimizi konuşalım. Benim dünyamın güneşini, gecesini, iklimini anlatayım size…
Başarılarımla doğan güneşlere mecbur bırakıyorsunuz beni. Küçüğüm, yoruluyorum.
Sizi düşünüyorum da kimin hayalleri için çaba harcıyorsunuz? Yıldızlara baktığımızda
geçmiş zamanı yaşarız. Bana bakarken yıldızlara bakıyormuş gibisiniz. Benim hayatımda
kendi yapamadıklarınızı yaşamak istiyorsunuz. Belki de aynı şeyleri umuyoruz.
Artık bana sorabilirsiniz, ben ne istiyorum?
Yapmak istediğim mesleği,
Giymek istediğim kazağın rengini,
Uğraşmak istediğim spor dalını,
Çalmak istediğim enstrümanı,
Hangi arkadaşımı seveceğimi,
Zevk alarak yediğim yemeği,
Nasıl ders çalışmam gerektiğini,
Okumak istediğim kitapları,
Çocuk Bildirileri Kitabı
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Performans ödevimi nasıl yapacağımı,
Oyunda döktüğüm terin benim için anlamını,
Benim de bineceğim arabamız için hayal ettiğim rengin ne olduğunu,
Dinlerseniz söylerim. Yeter ki beni dinleyin. Biliyorum bizi inciler gibi görüyorsunuz
ama bilin ki kararlarınız ve sözlerinizle ışıltımıza gölge düşürüyorsunuz.
Armut dibine düşermiş. Aslında sizin gibi biriyim, düşüncelerimiz arasında uçurum
yok. Benim için yaşar ve benim için ölürsünüz, bilirim. Bundan eminim. Kararlarımızı
birlikte verelim, birlikte mutlu olalım. Doğarken sormamıştınız ama iyi ki sizin çocuğunuz olmuşum. Sizi seviyorum.
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“
15

ÇOCUK DOSTU OKUL KONUSUNDA
DÜŞÜNCELERİNİZİ AÇIKLAR
MISINIZ?
Çocuklar Okulda İstediği Dersi Öğrensin / Tozan Cenk Ateş
Beyazıt -İstanbul
Çocuk Dostu Okul Konusundaki Düşüncelerim / Yağmur
Aydoğan
Kağıthane –İstanbul
Çocuk Dostu Okulu / Cansel Candar
Merkez-Erzincan
Biz Tüm Ülkede Çocuk Dostu Okullar İstiyoruz / Şebnem
Manolya Demir
Menemen -İzmir

”
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ÇOCUKLAR OKULDA İSTEDİĞİ DERSİ ÖĞRENSİN

Tozan Cenk Aktaş
İstanbul - Beyazıt Ford
Otosan İlköğretim okulu
5. Sınıf öğrencisi

Her çocuk farklı konu ve olaylara ilgi duyar. Mesela bir çocuk astronomiyi öğrenmek
istiyorsa; yani benim gibi; ona daha çok bu alanda eğitim verilmelidir. Bizim sınıfta bir arkadaşım var. Bu arkadaşım çok güzel resim yaptığı halde resim dersimiz haftada bir saat.
Bir başka arkadaşım, müzik konusunda çok başarılı iken o da haftada bir saat müzik dersi görmektedir. Beden dersini hepimiz sevdiğimiz halde o ders de haftada iki saat. Yani
çok az.
Ben haftalık ders saatlerinin herkesin ilgisine ve yeteneğine göre belirlenmesini ve çoğaltılmasını istiyorum. Bence daha doğrusu her dersin bir sınıfı olması lazım. İsteyen çocuk istediği ders hangi sınıftaysa o derse girer. O zaman okul çok daha keyifli olur. Açıkçası okul şu anda çok sıkıcı. Bunu kongrede daha açık ve çeşitli örneklerle anlatmak isterim.
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ÇOCUK DOSTU OKUL KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİM

Yağmur Aydoğan
Kağıthane Cumhuriyet
İlköğretim Okulu 4. Sınıf
Öğrencisi

Okul, çocuklar için çok önemli bir yerdir. Aslında dünyadaki bütün çocukların okula gitme hakkı vardır ama maalesef bazı eğitim görme ihtiyacı olan, öğrenci olup okulunu
bitirerek meslek sahibi olmak isteyen çocuklar okula gidemiyor. Aslında o çocuklar okula gitmeyi çok istiyorlar.
Eskiden kızların hiç okula gitme hakları yoktu, ama günümüzde Kadınlara Seçme ve
Seçilme Hakkı verildiği için artık kızlar da okula gidebiliyorlar. Bunun da olması gerekiyordu. Bende bir kız olduğum için eski zamanlarda yaşasaydım eğer bunu gönülden isterdim veya şu anda okula gidemeyen öğrenciler yerinde olsaydım da isterdim...
Çocukların dostu olan okul, önceden de söylediğim gibi çocuklar için çok önemlidir. Çocuklar küçük yaşta okula başlarlarsa gelecek zamanlarında zorluk çekmez, okulunu başarı ile bitirip bir meslek sahibi olunca da çok rahat ederler.
Okul, meslek sahibi olmak için önemli bir fırsattır. Meslek sahibi olunca insan kendini rahat bir havuzun içine atmış gibi olur. Eğer iyi bir mesleğimiz olmazsa bazı zor günler bizi bekler.
Çocukların, geleceğe daha iyi hazırlanması için uygun öğrenme ortamlarının gerekliliğine vurgu yapmak, çocukları çevresi ile birlikte bir bütün olarak ele almak okul yönetiminin ve okulun bir görevidir.
Okul çocuğa huzurlu, mutlu, güvenli bir şekilde eğitim verip yönetmelidir. Onun başarısı için büyük bir çaba sarf etmelidir. Özellikle de çocukları güvenli bir ortamda korumalı onunla her zaman ilgilenmelidir.
Okullarda çocuklar için özel oyun alanları, oyun yerleri olmalıdır. Bu da çocukların
bir gün içerisinde eğlenme ihtiyacını ve oyun oynama ihtiyacını karşılayabilir. Çocuklar
için çok önemlidir. Çünkü gün içerisinde de çocuğun oyun oynama hakkı vardır.
Okul sayesinde çocukların beyni bilgi ile dolar. Bu bilgiler gittikçe genişler ve büyür.
Okulda okunan kitaplar ve öğrenilen bilgiler sayesinde çocuğun kelime dağarcığının gelişmesi lazımdır.
Unutmayalım ki ‘’Ağaç Yaş İken Eğilir’’. Çocuklar da böyledir. Küçük yaşta gerektiği
kadar bilgi edinilmesi lazımdır. Büyüyünce bu fırsat elimizde olmayabilir, yakalanılamayabilinir. Bu sebeple şimdiden okulumuzun kıymetini bilelim…
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ÇOCUK DOSTU OKUL

Cansel Candar

10 Yaşında. Erzincan
Bilim ve Sanat Merkezi

Öyle bir okul hayal ediyorum ki hem engelli çocuklar, hem de dünya çocukları için
vazgeçilmez bir eğlence parkuru, hem de hayatlarının büyük bir kısmını geçirdikleri yuvaları olsun.
Biz çocuklar günümüzün büyük bir kısmını okullarda geçiririz, orada eğitim görür,
orada bilgi ediniriz. Bu yüzden çocuklar bu ortamda hem eğlenmeli hem öğrenmeli diye
düşünüyorum. Engelli ve kimsesiz çocuklarla beraber bütün çocuklar bir okulda toplanıp aynı şartlar altında eğitim görebilir. Bunun için benim bir fikrim var. Belki de dünyada ilk kurulacak bu okulda engelliler için oyun alanı ve inip çıkmalarında güçlük çekmemeleri için rampalar, asansörler bulunuyor. Bu sayede engelli çocuklar da okumaktan keyif alacaklardır. Okulun bahçesinde herkes için bir havuz bulunacak. Tabii ki böyle güzel bir okulda her türlü spor dalının yapılmasına olanak sağlayacak spor salonu olmazsa
olmaz. Ayrıca çocuklara hayvan sevgisinin kazandırılabilmesi için birkaç çeşit evcil hayvan konulmasını uygun buluyorum. Okulda yaralanan veya hastalanan öğrencilerin bakımını yapmak üzere, okul ile bağlantılı olarak okulun yanında, içinde en az bir tane doktor ve hemşirenin olduğu bir acil servis kurulması uygun olacaktır. Okulun yanında ise
öğrencilerin güven içerisinde, kendileri için sağlıklı olan ürünleri bulabilecekleri küçük
bir alışveriş merkezi bulunmasını hayal ediyorum. Okulun bir terasının olmasını, terasın
bir bölümünün gökyüzü gözlemi, bir bölümünün ise hava tahmini için kullanılabilmesini
uygun buluyorum. Ayrıca okulda kimsesiz öğrenciler için onlara ev ortamının sıcaklığını sağlayacak biçimde yatakhanelerin kurulması onları çok mutlu edecektir. Okulda tam
donanımlı fen ve dil laboratuarlarının olması da hayal ettiğim okulun olmazsa olmaz bölümlerindendir.
İşte böyle bir okul bana göre çocuk dostu bir okuldur.

Çocuk Bildirileri Kitabı

| 169

BİZ, TÜM ÜLKEDE ÇOCUK DOSTU OKULLAR İSTİYORUZ
Şebnem Manolya
Demir

Seyrek, Ekin Koleji 7. Sınıf
Öğrencisi

Türkiye’deki özel okullar ve devlet okulları arasında ne yazık ki büyük farklar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle bu okulların arasındaki farkları göstermek istiyoruz.
Özel okullarda İngilizce eğitimi 1. sınıfta başlamasına ve ders sayısının daha fazla olmasına rağmen devlet okullarında 4. sınıfta başlamakta, ders saati daha az olup bazı devlet
okullarında ise yabancı dil öğretmenleri bulunmadığından ders yapılamamakta ya da pek
çoğu kendi branşı olmamasına rağmen vekil öğretmenlik yapan öğretmenlerle açıklar giderilmektedir.
Özel okullarda sınıf mevcutları daha azdır. Öğrencilere daha verimli bir öğrenme ortamı sağlayabilmek için sınıftaki öğrenci sayısı 22 ya da 23’ü geçmemektedir; fakat özellikle doğu ve güneydoğudaki devlet okullarında sınıf mevcudu 60-70’i geçen okullar vardır.
Özel okullarda hijyen şartları daha rahat sağlanmakta; ama pek çok devlet okulunda
temizlik görevlileri için yeterli maddi kaynak sağlanamamaktadır.
Özel okullarda sağlık personeli bulundurulmasına dikkat edilirken pek çok devlet
okulu ne yazık ki bu şansa sahip olamamaktadır.
Doğudaki okullar başta olmak üzere pek çok devlet okulunun ciddi fiziksel eksiklikleri bulunmakta; bazı vatandaşların desteğine rağmen devlet bu eksiklikleri kapatamamaktadır.
Doğudaki bazı okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması halen devam etmektedir. Böylece bir öğretmen aynı anda birkaç sınıfı birden aynı derslikte idare etmeye çalışmakta,
eğitim ve öğretimin aksamamasına çalışmaktalar.
Bazı devlet okullarında hala kütüphane ve laboratuar yok. Olan kütüphanelerin ve laboratuarların da yer darlığı nedeniyle bazı okullarda dersliğe çevrildiği görülmektedir.
Çoğu doğu illerinde kız çocukları okula gönderilmemekte, tarlalarda çalıştırılmaktadır.
İşte çözüm önerilerimiz:
Öncelikle biz çocukların yapabileceklerine bakalım:
Kardeş okul seçerek;
Kullanmadığımız araç gereçlerimizi onlara gönderebiliriz.
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Çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyerek toplanan yardımlarla okullarını güzelleştirebiliriz.
Okullarımızda düzenlediğimiz sosyal etkinliklere onların da katılmasını sağlayabiliriz.
Mail grupları oluşturup ihtiyacı olan okullara ulaşılmayı kolaylaştırabiliriz.
Şimdi siz büyüklerimize düşen görevleri bir kez daha hatırlayalım:
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 29. maddesine göre devletler, çocukların kişiliğinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesinden, dostluk ve barış ortamında, adalet içinde eğitim görmelerinden sorumludur. O zaman devletimiz, bütçe görüşmelerinde eğitime hakkettiği payı ayırmalıdır.
Okulların, depreme ve her türlü doğal afete karşı dayanıklı olması ve gerekli ısıtma
olanaklarını bulundurması gerekir.
Büyük sanayi kuruluşları sponsorluk yoluyla okulları yenileyebilir.
Sağlıklı bir eğitim alınabilmesi için öncelikle fiziki ortamın doğru ve sağlam olması gerekir. Bu nedenle sınıf mevcudu azaltılmalı, dersliklerdeki öğrenci sayısı 30’u geçmemeli;
birleştirilmiş sınıf uygulamasının kaldırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Okullarda; kütüphane, laboratuar gibi eğitsel bölümler olmalı. Kütüphanelerde ise her
seviyeye hitap eden kitaplar ve güncel ansiklopedik kaynaklar bulunmalıdır.
Okullar, kolay ulaşılabilecek, tehlikesiz yerlerde bulunmalı, öğrencilerin kolay ulaşımı
için devletin olanakları seferber edilmelidir.
Okullarda kız-erkek, zengin-yoksul gibi ayrımcılıklar olmamalı. Çocuklara eşitlik bilinci aşılanmalıdır.
Eğitim sistemi, sınavlara değil, yaşamak için öğrenmeye dayalı olmalı. İlköğretim
okulları temel yaşam ve genel kültür bilgilerinin öğretildiği yerler olmalı, eğitim kitaplarla sınırlı kalmamalı.
Okullar; sevgi, güven, mutluluk dolu eğitim yuvaları olmalı. Öğrencilerin mutluluğu
için her şey yapılmalıdır.
Biz çocuklar sevgi, güven ve mutluluk dolu eğitim yuvaları istiyoruz. Tüm öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi geleceğimizi yaratmak adına daha duyarlı olmaya ve yetkilerini kullanmaya davet ediyoruz.
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“
16

ÇOCUK DOSTU ŞEHİR
KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİNİZİ
AÇIKLAR MISINIZ?
Atlı Şehir / Taylan Özgür Aksoy
Batıkent -Ankara
Çocuk Dostu Şehir / Zuhal Övgü Artuğ
Batıkent – Ankara
Çocuk Dostu Şehir Konusunda Ne
Düşünüyorsunuz ? / Gülce Görgülü
Merkez-İzmir
Çocuk Düşmanı Şehir / Sena Ece Ilgın
Nilüfer - Bursa

”
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ATLI ŞEHİR

Taylan Özgür Aksoy

Tevfik Fikret İlköğretim
Okulu, 4. Sınıf Öğrencisi

Bizim şehrimiz çok güzel olsa da bazı sorunlar var. Bu sorunlar çöpler, izmaritler, yeşil alan azlığı, parktaki oyuncakların azlığı ve plastikten yapılması, arabaların egzoz dumanlarıyla etrafı kirletmesi, tıbbi atıklar… Bu sorunları çözmek için haydi yeni bir şehir
arayışına çıkalım.
Benim istediğim şehirde parklar ahşaptan olacak, çok fazla oyuncak olacak, çöp kutularına çöp atınca çöp öğütecek. Komşuluk ilişkileri gelişmiş olacak. Herkes birbirine yardım edecek, çoğu yer yeşil alan olacak. Herkes ata binecek. Herkesin kendi bahçesi olacak.
Herkes eğitim görecek. İsteyen takasla ya da parayla alışveriş yapacak. Teknoloji çok gelişmiş olacak. Teknoloji kesinlikle doğaya zarar vermeyecek. Benim şehrimin yarısı hayvanlar ve bitkiler için ayrılacak. İnsanlar oraları gezebilecekler.
At sahibi olmak için önce bir kişinin atı olacak, sonra o atın yavrularını herkese dağıtacak, bu böyle gidecek.
Atlar herkesin bahçesinde hiçbir şeye zarar vermeden beslenebilecek.
Şehirden çıkılırken araba kullanılabilecek, şehre girerken şehrin önünde kiralık atlar
bulunacak. Atların yanındaysa binicilik okulu olacak.
Benim şehrim dağın eteklerinde olacak. Güney ve batı tamamen doğal alan olacak.
Kuzey ve doğu şehir olacak.
İşte benim şehrim böyle, siz de benim şehrime gelmek ister misiniz?
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ÇOCUK DOSTU ŞEHİR

Zuhal Övgü Artuğ
12 yaşında,
Şeker Portalı Eğitim
Kooperatifi Tülay Çakır
Çocuk Kütüphanesi

Çocuk dostu şehir şöyle olmalı:
1-Arabalar yok (trafik yok)
Trafik yerin altından olmazsa hep kazalar olur, çocuklar bu şehirde yaşayamaz.
2-Parklar çoğalmalı. Yeşillik ve ağaçlar olmazsa yaşam olmaz, herkes kötü bir hava solumak zorunda kalır.
3-Smackdown gibi savaş oyunları kaldırılmalı. Dövüş oyunları olursa barış olmaz,
herkes sorunlarını konuşarak çözmek yerine kavga ederek çözmeye çalışır. Barış içinde
yaşayacağımız bir şehir istiyorum.
4-Yeşil alan daha çok olmalı.
6-Çocukların her konuda fikirleri alınmalı. Bizleri çocuk olduğumuz için bazı büyükler dinlemiyor ama bizimde her konuda kendimize ait bir düşüncemiz ve dünyamız var.
7-Çocuklar başbakan olmalı. Bizlerden de başbakan seçilirse eminim daha güzel fikirler çıkar.
8-Çocuklar için daha çok kulüp olmalı. Bunlar sosyal kulüpler; örneğin satranç, kütüphane gibi ne kadar çok sosyal etkinlikle uğraşırsak o kadar gelişiriz.
9-Kütüphaneler olmalı – yüksek ovalarda olmalı. Doğada açık hava kütüphaneleri en
büyük hayalim. İsterseniz doğada kitap okumanın keyfini gözlerinizi kapatarak hayal
edin. Ne güzel olurdu değil mi?
10-Tarım ayrı bölümlerde yapılmalı. Tarım yapılan bölümlerde fabrika ve atık madde atılan yerler olmamalı. Kendi ektiğimiz ürünlerden o şehirdeki tüm insanlar faydalanmalı. Ve yapılacak etkinlikler tarımdan elde edeceğimiz gelirle yapılabilir. Elde ettiğimiz
ürünleri diğer şehirlerde yaşayan insanlara satabiliriz.
11-Çöpler öğütülmeli. Çöpleri öğütecek, dönüşebilir olanların, ayrıldığı merkezler olmalı.
12-Pis bir şehir olmamalı. Burada görev tüm yaşayanlara düşüyor herkes kendi kapısının önünden ve sokağından sorumlu. Bu temiz şehri yaratacak olan şehrimizin insanları
olmalı, onları bu bilinci sağlamak için biz çocuklar elbirliği ile eğitimler düzenlemeliyiz.
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13-Yazarevleri olmalı– kocaman evler ve yazarlar orada romanlarını ya da öykülerini
yazmalı. Bizler her istediğimiz zamanlarda bu yazarlarla sohbet etmeliyiz.
15-Okulların çatıları açılacak. Okullarımızın çatıları açık olduğunda doğa ve dış dünyayla baş başa nefes aldığımızda oksijen soluduğumuz bir sınıfımız var olsa ne güzel olurdu, bütün işlediğimiz dersler aklımıza daha iyi kalırdı.
16-Açları besleyen bahçe olacak – meyveleri ve sebzeleriyle özel mutfaklarında açları besleyecek. Dünyada birçok insan açlıktan ölüyor ve tüm dünya buna seyirci. Bu benim çok üzüldüğüm bir olay. Tok insanlar onların halinden anlamalı ve herkes elinde olanı paylaşmalı.
17-Okul bahçelerinde derslikler olmalı. Bazı derslerimizi okul bahçesinde uygulamalı yapmalıyız.
18-Hastaneler parasız olduğunda fakir insanların hastanelerde rehin kalması gibi bir
sorun ortadan kalkar ve herkes en temel hakkı olan sağlık yardımını alır.
19-A.S. grupları olmalı (ağaç sulama ekibi) Bu görevi şehrimizde yaşayan herkes ortaklaşa yürütebilir. Ağaç sulama ekiplerimiz hiçbir zaman sıkılmadan değişerek bu işi yürütürler ve hiçbir ağaç, çiçek kurumaz.
20-Önemli kişileri anlatan müzeler olmalı. Hayalimdeki şehirde şehrimize katkısı olan
herkesi anlatan müzemiz olmalı. Şehrimizin tarihini bilirsek daha fazla sahip çıkacağımızı düşünüyorum.
Evler tek katlı ve bahçeleri kocaman olmalı. Bütün çocuklar sokak oyunları oynamalı,
özgürce, kaçırılma korkusu olmadan sokaklarda dolaşmalı.
Ve son olarak çocuklar için şekerli evler, çikolatalı kuleler olabilir. İşte bu en büyük hayalim, düşünsenize şeker ve çikolata tadında bir şehir.
Yararlandığım Kaynaklar:
1- Dr Erol Göka, “Çocuk ve Çevre” Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. 1997
2-Unicef Çocuk Zirvesi Dünya Bildirgesi “Önce Çocuklar” 1996
3- Suat Ballar, “Çocuk Hakları” Beta Basım Yayın A.Ş 1997
4- Kemal İnal, “Çocuğun Örselenen Dünyası” Sobil Yayıncılık, Haziran 2007
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ÇOCUK DOSTU ŞEHİR KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Gülce Görgülü

12 Yaşında.
İzmir Yöneliş Koleji

NEDEN BU BİLDİRİYİ YAZDIM?: Şehirler çocukların dostu olmalıdır. Yaşıtlarımın
bilgi sahibi olması, bilinçlenmesi ve haklarını öğrenmesi için bu bildiriyi yazdım. Şehirler için yapılan çalışmalarda bizler ne kadar düşünülüyoruz? Ben yapılan planlamalarda
dikkate alınmadığımızı düşünüyorum. Yapmış olduğum çalışmada büyüklerin bu konuya
dikkatini çekmek ve yaşıtlarımın da bilinçlenmesini istedim.
NASIL YAZDIM?: Okulumuzda Kent Karıncaları adını verdiğimiz bir çalışma grubu oluşturduk. Çalışma grubumuzla şehrimizi tanımaya ve şehrimize sahip çıkmaya karar verdik. Anne, baba, öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla birlikte yaşadığımız
şehri(İzmir’i) çok yönlü gezdik. Yerel yönetimlerin şehrimizde yaptığı çalışmaları yakından takip etmek için yerel yönetimlere ziyaretlerde bulunduk, onlarla görüşmeler yaptık.
Okulumuzda arkadaşlarımızın katılımı ile forum düzenledik. Bu forum sonucunda bir
kent bildirgesi hazırladık. Forumda belirginleşen temel konuları bildirge haline getirdik.
Bildirgemizi büyüklerimizle ve yaşıtlarımızla paylaşarak onlardan destek istedik. Bildirgemiz birçok kişi tarafından imzalanarak desteklendi. Yakın çevremizdeki Belediye Başkanlarımızın ziyaretine giderek bildirgemizi dolayısıyla beklentilerimizi onlarla paylaştık.
BİLDİRİMİN KONUSU, ANA DÜŞÜNCESİ: Geleceğin anne ve babalarını ve hatta
büyük anne ve büyük babalarını topluma faydalı birer birey olarak yetiştirmek için bu
günden önlem alınması “Çocuk Dostu Şehirler” projesiyle sağlanabilir. Biz Yöneliş Koleji olarak çocukların düşüncelerinin alınmasını, onların ortak ve eşit haklara sahip kişiler
olarak görülmesini çok önemsiyoruz.
Forum sırasında tüm sınıflardan seçilen temsilci arkadaşlarımız kendi görüş ve düşüncelerini dile getirerek Çocuk Hakları konusunda farklı bakış açılarını ortaya koyma
fırsatı buldular.
Yerel yönetimlere ziyaretlerde bulunduk.Yerel yönetimlerle ile ilgili bilgileri, toplantıları ya da yapılanmaları çocuklara açmak elbette yeterli değildir. Çocuklarla bir etkileşim
içine girmek önemli ve süregelen bir değişimi gerektirir. Çocuk Dostu Şehir oluşturulması süreci içerisinde yer alan kişiler, önlerinde son derece pozitif çocuk katılımı örnekleri
bulacaklar, aynı zamanda çocukların katılımını sağlayacakları daha pek çok alan olduğu-
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nu da fark edeceklerdir. Çocuklar küçük yaşlarda kentlilik bilincini kazanarak; o kente ait
olduğunu hissetmelidirler. Çocuklarımızın küçük yaşlarda bilinçlenmesini sağlamak için
“Çocuk Hakları” paneli düzenlenmelidir.
Çocuk Hakları haftasında 4. ve 5. sınıfta yer alan arkadaşlarımız örnek olaylardan yola
çıkarak ülkemizde ve dünyada haklarını kullanamayan çocuklarla ilgili hazırladıkları etkinliklerini okulumuzdaki diğer arkadaşlarımıza sunarak bu konuya dikkat çektiler.
SONUÇ : “Kent Karıncaları” nın yaptığı çalışmalar çerçevesinde yerel yönetimlerden
çocuk gözüyle isteklerimizi ortaya koyan bir bildirge hazırlanmıştır.
YÖNELİŞ’Lİ ÇOCUKLARIN KENT BİLDİRGESİ
Biz Yöneliş’li çocuklar kentimizi çok seviyoruz. Kentimize sahip çıkmak istiyoruz.
Kentlilik bilinci kazanmak ve kazandırmak istiyoruz. Kentimizdeki sorunları araştırdık,
bunlara yönelik kompozisyonlar yazdık, arkadaşlarımızla forumlar düzenledik, büyüklerimizle tartıştık.
“Kentlerin Geleceği Çocuklardır!” konulu forum sonucunda aşağıdaki bildirgeyi arkadaşlarımızla kaleme aldık.
• Kentlerin geleceği biz çocuklarındır. Bu nedenle annelerimizin, babalarımızın, öğretmenlerimizin kısacası büyüklerimizin bizleri iyi insanlar olarak yetiştirmeleri
gerekiyor. Her birimiz iyi birer yurttaş olarak büyümeliyiz.
• Biz çocuklar günün her saatinde şehrimizde korkmadan özgürce dışarı çıkabilmek
istiyoruz.
• Çevremiz hızla kirleniyor. Yeşil alanlar tükeniyor. Bizlere temiz bir çevre bırakmanızı istiyoruz.
• Kimsesiz çocuklar için daha çok barınma yerinin kurulmasını istiyoruz. Yaşıtlarımızın sokaklarda kalmasını istemiyoruz.
• Hayvanları çok seviyoruz. Büyüklerimizden sokaklarda başıboş dolaşan köpekler,
kediler için önlemler almasını istiyoruz. Onların da bir evi olmasını istiyoruz.
• Çevremizde çok gürültü var. Yüksek sesle müzik çalınmamasını, kornalara gereksiz
yere basılmamasını; kısacası gürültü kirliliğinin önlenmesini istiyoruz.
• Arkadaşlarımızla oturabileceğimiz, vakit geçirebileceğimiz yerler bulamıyoruz. Bizlerin verimli vakit geçirebileceği kulüplerin, spor tesislerinin, kütüphanelerin, sinemaların, tiyatro salonlarının olmasını istiyoruz.
• Hastalandığımızda uzun kuyruklarda beklemememiz için kentimizdeki hastane,
poliklinik ve doktor sayılarının artırılmasını istiyoruz.
• Bir yere giderken toplu taşıma araçlarında saatlerce zaman harcamak istemiyoruz.
Bunun için metro ağının kurulmasını, otobüs sayılarının artırılmasını, yolların genişletilmesini istiyoruz.
• Nefes alırken zehir değil, oksijen solumak istiyoruz. Bunun için bacalara filtre takılmasını ve oksijen üreten yeşil alanların artırılmasını istiyoruz.
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• Deprem tehlikesi altında olan kentimizdeki binaların depreme dayanıklı yapılmasını ve çarpık kentleşmenin önlenmesini istiyoruz.
• Özgürce bisiklet sürebileceğimiz alanlara sahip olmak istiyoruz.
• Alt yapı çalışmalarının bozduğu yollar, caddeler değil; düzenli ve yaşanabilir sokaklar istiyoruz.
• Kentimiz için kararlar alınırken bizlere de kulak verilmesini; bunun için de çocuk
meclislerinin oluşturulmasını istiyoruz.
• Kentimize ayrı bir güzellik veren tarihi yapılarımıza sahip çıkılmasını istiyoruz.
• Görüntü kirliliğine neden olan cezaevinin kent merkezinden kaldırılmasını istiyoruz.
• Engelli arkadaşlarımızın da kentimizde özgürce yaşayabilmeleri için düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.
• Bu bildirgenin büyüklerimiz tarafından okunmasını, gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz.
Çocuk dostu şehirler
Sonuç olarak, kent yönetiminde “çocuk dostu yerel yönetimler”, “çocuk öncelikli politikalar” gerçekleştirilmelidir. Çocuk dostu şehirlerin aşağıdaki unsurları içinde barındırması gereklidir:
• Çocuklarda çevre bilincini oluşturması,
• Çocukları kendi hakları konusunda bilinçlendirmesi ve bu haklarını kullanmalarını sağlaması,
• Sokakta çalıştırılan çocukların bu sorunlarını ortadan kaldırması,
• İlköğretime devam etmesi gereken çocukların eğitimine devamının sağlaması,
• Okullarda ve her yerde çocuklara söz ve karar hakkı tanınarak; yerel yönetimler tarafından çocuk meclisleri oluşturulması,
• Çocuk parklarının sayısının ve kullanılabilirliğinin artırılması,
• Şehirlerde çocuk kütüphanelerinin sayısının artırılması,
• Kentlerde çocuk oyuncakları müzelerinin ve çocuk kütüphanelerinin kurulması,
• Mahalle muhtarlarının da “Çocuk Dostu Şehir” çalışmalarının içinde çocuklarla
birlikte olması,
• Çocukların sağlık hizmetlerini daha iyi alabilmeleri için çocuk poliklinikleri sayısının artırılması,
• Çocuklara yönelik sanatsal etkinliklerin yapılabileceği kuruluşların oluşturulması,
• Şehir tiyatrolarında daha fazla sayıda çocuk oyunlarının sahnelenmesi,
• Ailelerin çocukların haklarını yerine getirebilmeleri için ekonomik olarak desteklenmeleri,
• Sokakların güvenliğinin sağlanması,
Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda büyüklerimizin dikkatini bu konuya çekmeyi başardık. Şehirler bizim dostumuz olmadan öncelikle biz onların dostu olduk. Bildirgemizde yer alan konuların da yavaş yavaş hayata geçeceği düşüncesindeyim.
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ÇOCUK DÜŞMANI ŞEHİR

Sena Ece Ilgın
14 yaşında.
Özel Emine Örnek
Okulları Öğrencisi

Büyük şehirlerde genellikle çocuklar ikinci plandadır. Yetişkin insanlar kendi istek ve
çıkarları doğrultusunda şehre şekil vermek amacı içerisindedir. Bu sebepten dolayı şehirler çocukların dostu değildir.
Çocukların mutluluğu herkesin elinde olan bir özelliktir. Örnek olarak oyun parkı yapılabilir, yeşil alan arttırılabilir. Eğlence merkezi, tiyatro ya da spor merkezleriyle çocuklar sosyal alanda gelişebilir. Uzun lafın kısası çocuklar çeşitli alanda bilgilendirilip onların
sosyal yaşamları güzelleştirilebilir.
Eğer çocuklarımızın mutluluğunu istiyorsak onlara mutlu, dostça, huzurlu bir şehir
bırakmalı, onların yolundan eskiden bizim geçtiğimizi unutmamalıyız.
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“
17

BÜYÜKLER DE HATA YAPABİLİR.
Örnek verebilir misiniz ?
Çocuktan Duy Hatanı … / Şevval Deniz & Dila Ahter Tanrıtanır
Merkez-Van
Hata(sız)lar / Zehranaz Kadayıf
Merkez-Kocaeli
Büyükler De Hata Yapar / Bilge Yüce
Antalya
Büyükler De Hata Yapabilir / Merve Oynak
Merkez-Kütahya

”
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ÇOCUKTAN DUY HATANI… HATA TOP 10
Dila Ahter
TANRITANIR

Şevval DENİZ

Van Merkez Şehit
Jandarma Yusuf Turgut
İlköğretim Okulu
6-C sınıfı

Van Merkez Şehit
Jandarma Yusuf Turgut
İlköğretim Okulu
6-C sınıfı

Özet:
Büyükler için küçük görülen bazı olaylar, biz küçükler için büyük olabilir. Bize göre
bunlar büyüklerin yaptığı hatalardır. Bunu belirlemek amacıyla okulumuzdaki 9-12 yaş
grubundan 50 arkadaşımızın görüşlerini alarak büyüklerin en çok yaptığı hataları belirledik. Daha sonra bu hataları 100 arkadaşımızın oylamasına sunup, ilk 10’u seçtik. Böylece Hata TOP 10 Listesini belirledik. Bu bildiri ile büyüklerin en çok yaptığı bu hatalar
konu edilecektir.
1.Giriş
Bir süredir anne- babamızın, öğretmenlerimizin ve çevremizdeki diğer büyüklerin
bize yaptığı haksızlıkları konuşuyorduk. Büyükler de hata yapar başlığı bize çok ilginç
geldi. Kendi aramızda tartıştık. Büyüklere bazı noktaları hatırlatmak gerektiğini düşündük böyle bir çalışma yapmaya karar verdik Büyüklerin göz ardı ettikleri, belki bilmeyerek, hata olarak görmedikleri bazı noktaları bir de bizden duymalarını istedik.
2.Yöntem
Önce konuyu sınıf arkadaşlarımızla tartıştık, sonra okulumuzdaki 50 arkadaşımızdan
görüş aldık. Arkadaşlarımızla birebir görüşerek, büyüklerin en çok yaptığı on hatayı kendi ifadeleriyle sıralamalarını istedik. Bunları toplayıp en çok tekrarlanan 20 tanesini seçtik. Bunları bir anket formu hazırladık ve okulumuzdaki 100 öğrenciye oylama yaptırdık.
Her görüşe 1 ila 12 arasında puan vermelerini istedik. Bu puanları toplayarak en çok puan
alan ilk 10 hatayı listeledik. Buna da Hata Top 10 listesi adını verdik.
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3.Sonuç
Yaptığımız çalışmanın sonucunda Hata Top 10 listesi aşağıdaki gibi olmuştur.
SIRA

PUAN

1-Bazen büyüksün, bazen küçüksün diyorlar

738

2-Beni başkalarıyla kıyaslıyorlar,

699

3-Yapabileceğimden fazlasını bekliyorlar,

694

4-Sürekli öğüt veriyorlar,

601

5-Bana ders çalış deyip, televizyon izliyorlar,

596

6-Empati kuramıyorlar

539

7-Çevreyi kirletiyorlar,

505

8-Bizi dinlemiyorlar

500

9-Beni azarlıyorlar

499

10-Karar alırken bana sormuyorlar

489

Her ne kadar top 10’a giremese de On birinci sırayı “birbirleriyle tartışıyorlar”, On
ikinci sırayı da “beni küçümsüyorlar” alıyor.
Bu çalışmanın sonucuna göre büyüklere bazı tavsiyelerimiz olacak.
1-Boyumuz küçük olabilir ama kalbimiz büyük.
2-Ben buyum başkası olamam.
3-Yapabildiklerimi görseniz, yapamadıklarımı önemsemezsiniz.
4-Bana öğüt vermeyin, örnek olun.
5-Çevreyi kirletmeyin.
6-Bizi önce dinleyin, sonra karar verin.
7-Bana ceza vermeniz gerekebilir ama önce nedenlerini açıklayın.
8-Aldığınız kararlar beni de ilgilendiriyor bu nedenle karar alırken bana da sorun
9-Benim de bir birey olduğumu lütfen unutmayın.
4. KAYNAKÇA
Müdür yardımcımız A.Hamit Çiftçi ‘ye çalışmamıza destek olduğu için teşekkür ederiz.
Çalışmamıza yön veren Yüzücü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Serpil
Sevimli-Deniz’e teşekkür ederiz.
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HATA(SIZ)LAR

Zehranaz Kadayıf
Kocaeli, 29 Ekim
İlköğretim Okulu
7. Sınıf öğrencisi

Bir gün 7. Sınıfa giden Mert ve arkadaşı Ahmet ilk dersleri din yazılılarına dün akşam
çok iyi çalışmışlar, iyi not alacaklarına inanarak okulun yolunu tutmuşlar. Okula gittikleri zaman din kitaplarını ellerine alıp din yazılısına çalışmaktadırlar. Bütün sınıf Ahmet
ve Mert’e sinir olmaktadır. Çünkü en çalışkanları Mert ve Ahmet’miş. Din öğretmenleri
ise yaramazlık yapan ve yalan söyleyen her çocuğun yanağına bir tokat indirirmiş. Sonra
din öğretmenleri sınıfa girer ve din sınavı başlar…40 dakikalık süren sınav bitmiştir. Teneffüste, Mert’in ve Ahmet’in kendilerinden çok iyi not alacağına inanan Hakan ve tayfası din öğretmenlerinin yanına gider. Hakan, Mert’in ve Ahmet’in yazılıda kopya çektiğini söyler. Okulda öğretmeni Hakan’a Mert’i ve Ahmet’i çağırmasını söyler. Her şeye
inanan din öğretmenleri Hakan’ın söylediklerine de inanmıştır. Öğretmenleri Ahmet ve
Mert’i bir köşeye alır ve… Öğretmenleri bir güzel Ahmetleri azar işitir ve birer tokat atarak ‘’siz doğru Murat beyin odasına derdinizi ona anlatırsınız’’der. Murat öğretmen de
okulun müdür yardımcısıdır ve Murat Hoca da çok yaramazlık yapana aynı din hocası
gibi bir tokat atar. Ahmet ve Mert ağlaya ağlaya şöyle derler: “’Hocam biz hiçbir şey yapmadık. Birisi bize iftira attı. Buna eminiz.’’ derler. Murat Hoca iki tane daha tokat atar, yalan söylediklerini zannettiği için. Ahmet ve Mert’e “çantalarınızı alın ve eve gidin” der.
Eve gidip kapıyı açar açmaz anneleri ‘’Ne oldu yanağınıza, neden erken geldiniz’’demiş.
Mert annesine olan biten her şeyi anlatır, annesi babasını arar ve babası oğluyla birlikte
okulun müdür yardımcısının yanına gider. Ahmet ise utana utana annesine söylemektedir. Mert ve babası müdüre ‘’müdür bey bir kanıtınız var mı kopya çekti diye acaba, siz bu
çocuğa vurmaya hakkınız yok vuramazsınız benim çocuğuma’’der. Mert’in sınıf arkadaşı Gamze Hakan’ın böyle bir kötülük yapacağını tahmin etmiş ve din öğretmenine gidip
şunları söylemiştir: “Hocam ben Hakan’dan başka kimsenin yapacağına inanmıyorum.
Ahmet ve Mert böyle bir şey yapmaz. Hocam hatırlamıyor musunuz? Geçen sene de aynısını Kadir’e yapmıştı. ..” Hoca “Aaa, evet çok iyi oldu hatırlattın ama ben bir hata yaptım Mert’e ve Ahmet’e gereksiz yere vurdum. Cezayı Ahmet ve Mert değil Hakan yemeli.”
Din öğretmeniyle beraber giden Gamze müdür yardımcısına da aynısını söylemiştir.
Müdür yardımcısı da Mert’in ve Ahmet’in velilerini çağırmış özür dilemiş ve onları bir
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yemeğe davet etmiş ve din öğretmenleri ve müdür yardımcısı onlara vurduklarına pişman olmuştur.
Ve bütün dünyadaki insanlar hata yapabilir! Bütün büyükler hatalarını hep küçüklerde bulurlar fakat büyükler de hata yapabilir!!:)
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BÜYÜKLER DE HATA YAPAR

Bilge Yüce
Antalya, Gülvereni
İlköğretim Okulu
Öğrencisi

• Annemiz bize yanlış cevap verebilir.
• Babamız yanlış cevap verebilir.
• Yanlışlıkla bize kızabilirler.
• Yanlış düşünebilir.
• Yanlış davranışlar yaparlar.
• Ağızlarından yanlış söz kaçırabilirler.
• Bizle ilgili yanlış şey düşünebilirler.
• Alışverişte yanlış bir malzeme veya bir alet ve benzeri bir gereksiz alet alabilir
• Bir şeyi unutabilir.
• Kelimeleri yutabilirler.
• Harfleri unutabilirler.
• Dili tutulabilir.
• Saati yanlış söyler.
• Ne diyeceğini unutur.
• Dedikodu yapabilirler.
• Yapmadığımız bir şeyi yaptığımızı sanırlar.
• Yaptığımı yanlış sanır ama bizim dediğimiz doğrudur.
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BÜYÜKLER DE HATA YAPABİLİR (Örnek Verebilir misiniz?)

Merve OYNAK
KÜTAHYA Emine
Arıoğul İlköğretim Okulu,
13 yaşında.

Bu bildiriyi neden yazdınız?
• Büyüklerin de, bizim hatalarımız olduğunda bizleri anlamaları gerektiğini,
• Büyüklerin bize de bu konu hakkında hak vermeleri gerektiğini,
• Büyüklerin bize çocuk deyip, biz hata yapınca bizi azarlamamaları gerektiğini,
• Büyüklerin ve bizlerin de hata yapmamaya daha çok özen göstermemiz gerektigini,
• Küçüklerin sözlerine büyüklerin de kulak vermeleri gerektiğini
düşündüğüm için.
Hata her insanın yaptığı bir yanlıştır aslında, bu hatayı her insan yapabilir. Hatasız kul
olmaz... Genelde çocuklar hata yapınca, büyükler çocuklara kızabilirler, şiddete başvurabilirler, kimisi de tatlı sözlerle çocuklarını uyarabilirler. Ama sadece çocuklar hata yapmaz büyükler de hata yapabilir.
Bence, büyüklerin hata konusunda çocuklara biraz saygılı olmaları gerekir, onlara kızmamaları veya şiddete başvurmamaları gerekir, çünkü büyükler de “ne kadar biz hata
yapmıyoruz” derlerse de onlar da hata yapar. Bu yüzden onlar büyük oldukları için hata
yapsalar da onlara kızan olmaz, bunun için onlarda çocuklarına karşı saygılı ve sevgili
davranıp çocuklarına kızmamaları ve şiddete başvurmamaları gerekir. Bir atasözümüzde
de söylenildiği gibi tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır...
Eğer büyükler çocuklarının hatalarını görüyorlarsa onlara kızmamalı tam tersine onları tatlı dille uyarmalılar. Eğer tatlı dille uyarırlarsa çocuklar ailelerini anlayabilir ve bir
daha hata yapmamaya daha çok özen gösterebilirler. Çocuklar ailelerinden tatlı dilli olmayı öğrenince büyüklerinin hatalarını görürlerse büyüklerini tatlı dilleriyle uyarırlar.
Büyükler de bu sayede hatalarını düzeltirler. Ama bazı ailelerde büyükler hata yapmadıklarını, hatasız olduklarını söylerler.Aslında yanılırlar, büyüklerin de yaptığı bir çok hatalar vardır.
Bunlara şöyle örnek verebiliriz:
• Bazı sürücüler yola çıkarken emniyet kemerlerini takmıyorlar ve bir kaza sonrası
hayatlarını kaybediyorlar.
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• Kaza yapan bir insana ilk yardımı bilmeyen insanlar müdahale etmeye kalkıyorlar
ve böylece yaralının hayatını riske atıyorlar. Ayrıca kötü sonuçlara sebep oluyorlar.
• Bazı aileler çocuklarının gözleri önünde tartışarak çocuklarının psikolojilerini bozuyorlar.
• Trafikteki insanlar bazen ambulans, itfaiye vs. gibi araçlara yol vermiyorlar.
• İnsanlar ağaçları keserek Dünya’da erozyonun oluşmasına sebep oluyorlar.
• İnsanların parfüm vb. gibi eşyaları kullanmalarıyla ozon tabakası deliniyor.
• Dünya’daki pek çok insan sigara içerek hayatını riske atıyor.
• İnsanların yeşil alanlara fabrika ve gökdelenler dikmesiyle hava kirliliği artıyor.
• Yerlere çöp atmamız sebebiyle çevre kirliliği oluşuyor.
• Bazı insanların kötü alışkanlıklara sahip olması aile içi tartışmalara yol açıyor.
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“
II. KONGREDE SUNULACAK PROJELER
Yağmur Türktaşar & Gülperin Güneş (İzmir Necdet Alpar Çocuk ve
Gençlik Merkezi) / Tiyatro İle Çocuk Haklarını Öğretme (Proje,
2 öğrencinin kendi aralarında seçecekleri 1 temsilci aracılığıyla
sunulacak.)
İzmir
Deniz Türkeş & Mert Doğan & Selen Şengül & Rabia Kafadar, Emre
Doğutekin & Utku Mevci & Gülce Şengül & Gizem Gedik & Ulaş
Önen & Oğuzhan Aydın ( Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları
Birimi-Açık Radyo ) / Söz Küçüğün “Bir Çocuk Hakları Programı”
İstanbul
Ebru Meltem Tokgöz ( Özel Atacan Eğitim Kurumları ) / Büyükler
de Hata Yapabilir
İstanbul
Gülistan Aday ( Kazım Özalp İ.Ö. Okulu ) / Çocuk Hakkı’nın
Maceraları – Karikatür Çalışması
İstanbul

”
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TİYATRO İLE ÇOCUK HAKLARINI ÖĞRETME: “BİR ÇOCUK AĞLIYOR”

Yağmur Türktaşar

Gülperin Güneş

16 yaşında.
İzmir Necdet Alpar Çocuk
ve Gençlik Merkezi

16 yaşında.
İzmir Necdet Alpar
Çocuk ve Gençlik
Merkezi

Oyunumuzun amacı haklarımızı arkadaşlarımıza ve büyüklerimize tiyatro aracılığıyla kendi ağızlarımızdan duyurmak ve öğretmek, arkadaşlarımızın haklarımız konusunda
yetersiz bilgiyle sahip olduğunu görüp oyunumuzla bu eksikliği gidermek istedik. Oyunun ana metnini Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi oluşturmaktadır. Aynı zamanda
oyunda çeşitli şairlerin bizlerle ilgili şiirleri, dramatizasyon şeklinde yer almaktadır. 9 –
16 yaş arası 40 arkadaşımızın görev aldığı oyun slaytlarla desteklenerek izleyiciye sunulmaktadır. Oyunda haklarımızı, alışageldiğimiz gibi bizim yerimize büyüklerimizden değil, kendi ağzımızdan arkadaşlarımıza ve büyüklerimize duyuruyoruz. Bu yönüyle farklı bir anlatıma sahip olan oyunumuzda, sürekli aynı arkadaşların görev alması yerine her
gösterimde (oyunumuzun teknik ve reji yapısı gereği) kısa provalarla farklı arkadaşlarımız görev alabilmektedir.
Anahtar Kelime: Haklarımı Tiyatroyla Öğreniyorum
Projenin Adı : Tiyatro İle Çocuk Haklarını Öğretme.
Projenin Süresi : 1 yıl (01.10.2010 – 30.09.2011)
Projenin Uygulanacağı Yer : İzmir ili ve merkez ilçeleri
Konu : Çocuk haklarını çocuk tiyatro grubu aracılığıyla çocuklara öğretmek
Sorumlu Çocuk : Yağmur TÜRKTAŞAR ve Gülperin GÜNEŞ
Sorumlu Yetişkin : Ergün KULAK / Sosyal Çalışmacı
Polat İNANGÜL / Tiyatro-Drama Öğretmeni
Proje İle Çözülmek İstenen Sorun:
Çocuk hakları ihlallerinin varlığı, bu konuda toplumu bilinçlendirme etkinliklerinin
eksikliği, geniş kitlelere ulaşılamaması.
Projenin Amacı ve İşlevi:
Bölgemizde yaşayan arkadaşlarımızdan oluşturulan “Kadifekale Oyuncuları” adlı tiyatro topluluğumuzla arkadaşlarımıza ve büyüklerimize haklarımızı anlatmak, toplumumuzun çocuk hakları konusundaki bilgi düzeyini artırmak ve çocuk hakları ihlallerinin
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ortadan kalkmasına katkıda bulunmak. Sosyal gelişimimizde dramayı kullanmak ve tiyatro sanatını sevdirmek.
Yöntem ve Stratejiler:
Eğitim dışı zamanlarımızı kendi yararlarına olacak şekilde değerlendirmek amacıyla
tiyatro grubu oluşturduk. Tiyatro ve drama konusunda Merkezimizde eğitim aldık. Haklarımız konusunda Merkezimizde düzenlenen toplantılarda bilgilendirildik. Haklarmız
konulu tiyatro oyununu 1 yıl süresince gerçekleştirerek bu yöntemle çocuk haklarını, arkadaşlarımıza ve büyüklerimize öğretmeyi istedik.
Bulgular ve Sonuçlar:
Merkezimize kayıtlı arkadaşlardan oluşan tiyatro ekibimizle 2006 yılı haziran ayından
beri çeşitli konularda 14 farklı oyunu, 57 kez sahneledik. 450 arkadaşımız bu çalışmalarda
görev almıştır. Yaşadığımız semtte boş zamanlarımızı değerlendirecek imkanlar kısıtlıdır.
Bu açıdan Merkezimiz yaşadığımız semtte önemli işleve sahip olduğunun farkına vardık.
Bu ise bizleri için büyük bir şanstır. “Bir çocuk ağlıyor” adlı oyunumuzla haklarımızı hem
öğreniyoruz hem de arkadaşlarımıza ve büyüklerimize öğretiyoruz. Bu sayede haklarımızın ihlal edilmemesini hedefliyoruz.
Planlama Tablosu
Yapacaklarımız
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Hedefimiz

Etkinlikler

Çocuk haklarını
anlatmak,
toplumun
çocuk hakları
konusundaki
bilgi düzeyini
artırmak ve çocuk
hakları ihlallerinin
ortadan
kalkmasına
katkıda
bulunmak.

1.Toplantılar
2. Tiyatro
ve drama
eğitim
çalışmaları
3.Tiyatro
oyunu
gösterimi

Ne zamana
kadar?
01 Ekim 2010
30 Eylül 2011
Arası.

Kim yapacak?
1. Ergün KULAK /
Sosyal Çalışmacı

2. Polat İNANGÜL /
Tiyatro-Drama Öğretmeni
ve Yönetmeni
3. Yağmur
TÜRKTAŞAR
4. Gülperin GÜNEŞ
5. Oyunda
görevli diğer 38
arkadaşımız.

Nasıl kaynaklar
gerekli?
1. Çocuk hakları
konusunda
bilgili bir uzman
2. Tiyatrodrama
öğretmeni ve
yönetmeni
3. Dekor, kostüm
4. Ulaşım

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

Proje: Söz Küçüğün “Bir Çocuk Hakları Programı”
Konu: Çocuk Hakları ve Medyada Çocuk Katılımı
Projenin adı:
Sorumlu (çocuk ve/veya yetişkin):,
Çocuk Yapımcı Ekip: Deniz Türkeş, Mert Doğan, Selen Şengül, Rabia Kafadar, Emre
Doğutekin, Utku Meci, Gülce Şengül, Gizem Gedik, Ulaş Önen, Oguzhan Aydın
Yetişkin Ekip: Gözde Durmuş, Cem Demirayak, Zeynep Kılıç, Melda Akbaş, Ayşe Beyazova
Proje ortakları Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, Açık Radyo
Proje süresi: : 2 Yıl, 04 Ay, 25 gündür devam etmekte
Proje ile çözülmek istenen sorun
*Türkiye de çocuk hakları bilinmekle beraber uygulanamıyor.
*Ayrıca çocuklar medyada kendilerini ifade etme fırsatı bulamıyorlar.
*İnsanların çocuk hakları konusunda bilgisi yok ya da var olan bilgi yetersiz. Çocuklar bu bilinçsizliği ortadan kendi kaldırmalı medyada (radyo-TV ) yer alıp kendi haklarını kendileri savunmalı.
*Çocuklar, çocuk haklarının ve biz çocukların var olduğunu kanıtlamalı!
Projenin amacı ve işlevi
*Çocukların dertlerini anlatabilecekleri ve sorularını kendileri hazırlayıp sordukları
bir radyo programı hazırlamak ve başkalarıyla paylaşmak.
*İnsanlara çocuk hakları üzerinde farkındalık yaratacak programlar hazırlamak.
*Çocuklarla ilgili sorunları programa çağırılan konuklarla gündeme getirmek
* Aklımızdaki sorularla ilgili meraklarımızı gidermek
*Medyada çocuk katılımı sağlamak
Yöntem ve stratejiler:
Radyo programı ÇOÇA’nın (Çocuk Çalışmaları Birimi) aklındaki düşünce olmaktan
çıkıp, işleve dönüştüğünde gönüllü sunucuların bulunması gerekiyordu. Söz küçüğün ise,
programın sunucusu da bir çocuk olmalıydı. Girenler çıkanlarla birlikte 6–7 kişilik bir
ekip oluşturuldu ve bu ekip birkaç program çektikten sonra deneyimli radyocularla birlikte grup çalışmaları yaptı.
Mesela Açık Radyo’da Açık Gazete’yi sunan Avi Haligua ile birlikte, radyoculuk nedir,
konukla nasıl konuşulmalı, işin püf noktaları, soru hazırlama gibi konular üzerine toplan-
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tılar yapıldı. Yapımcı ekip aklındaki soruları sordu ve zamanla profesyonel birer radyocu oldu hepsi.
Sonrasında ise bir program çekmek için düzenli olarak tekrarladığımız işler gelmeye
başladı.
Mesela ayda bir kere tüm ekip toplanır, isteyen istediği konuyu seçer, onunla ilgili kolaylaştırıcı ekiplerle birlikte konuk arama aşamasına gidilir, seçilen programlar bir aylık
süre üzerinde tarihlere oturtulur.
Program günü geldiğinde ise, konukla bir süre önceden buluşulur, tanışılır ve Açık
Radyo’nun yolu tutulur. Kayıt odasına girilir. Eli’nin start düğmesine basmasıyla birlikte çekime başlanır.
Sonuçlar:
*İnsanları bilinçlendirmeye çalışırken aslında bilmediğimiz birçok konuda çok fazla
şey öğrendik ve öğrenmeye devam ediyoruz.
* İki buçuk yıllık bir süreç içinde medyada sesimizi duyurduk, medyada yer edindik ve
siz büyüklerin yaptığı işleri yapabileceğimizi gösterdik.
* Bizi dinleyen insanları çocuk hakları konusunda bilinçlendirdik
* Ayrıca kişisel olarak hepimizin kişiliğine, hayatına da katkısı oldu. Mesela kimimiz
“sabırlı” olmayı, kimimiz “itiraz etmeyi” kimimiz “girişken olmayı” öğrendik.
Geliştirmek istediğiniz materyaller (yazılı, görsel, işitsel...):
Toplam Program Sayısı: 130 tane program çekilmiş.
Bu sayıyı 250’nin üzerine taşımak
Toplam Konuk Sayısı: 180 konuk çağrılmış.
Bu konukların bir kısmı birden fazla programda konuk olmuş. Bu konudaki kendimizi geliştirme amacımız; konuk sayısını yükseltmek ve yeni, farklı konukları programımıza
davet etmektir (örneğin gelecekteki 5 ay içinde her programda yeni 2 konuk ağırlamak).
Konuşulan Konuların Genel Çerçevesi:
*Çocuk ve çocuğun bireysel-kişisel gelişimi.
*Savaş, istismar, şiddet gibi konuların çocuğa etkileri
*Çocukların yaptığı projelerin tanıtılması, birebir kendileriyle röportajlar yapılması.
* Çocukları ilgilendiren tarihlerde ( 23. Nisan, karne günü v.b) radyo ekibinin kendisinin ya da diğer çocukların görüşlerinin sunulması.
Bu projede kendimizi geliştirmemiz gereken konular;
* Yeni yapılmış haberi pek duyulmamış programlar bulup, dinleyicilere bunları aktarmak.
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* Daha önce konuştuğumuz konuların dışına çıkıp, ilginç ve sunulmayan konuları ele
almak
Ayrıca:
*Bir internet sitesi oluşturulmalı, bu siteye örnek program kayıtları, program çekimlerinden, toplantılardan fotoğraf, video, ve toplantı notları gibi şeyler konulmalı.
*Çeşitli reklamlarla programımız duyurulmalı, dinleyici sayısı arttırılmaya çalışılmalı.,
*Maddi açıdan yetersiz kalınan konular için bir sponsor bulunmalı ( örneğin; ekibin
medya kampı yapması, toplantılara eğitmen çağırabilmesi)
Örnek Planlama Tablosu
Yapacaklarımız/Yapmamız gerekli işler

Ne zamana
kadar?

Kim yapacak?

Nasıl kaynaklar
gerekli?

Hedefimiz

Faaliyetler

1. Ayda en
az bir kere
düzenli olarak
toplanmaya
çalışma

1.Tüm grup
elemanları için
ortak ve uygun bir
tarih belirleme,bu
tarihi grup
elemanlarına
duyurma

1.Toplantıdan
en az bir hafta
önce, tarih
ve saatin
kararlaştırılmış
olması gerekir

1.Kolaylaştırıcı
ekip, Gözde ve
Cem

1.Toplantı için
yiyecek içecek,
konuşulacak
konuların listesi,
eğlenceli bir gün
için çeşitli oyunlar.

2.Toplantı da
herkes kendi
çekmek istediği
konu ve konuya
uygun bir
konuğa karar
verir.

2. Çekilmek
istenilen konunun
bir aylık süre
içinde bir tarihle
eşleştirilmesi, konu
ve çağırılacak konuk
hakkında araştırma
yapılması

2.Programın
çekileceği
tarihe kadar

2. Programı
çekmek isteyen
yapımcı
(örneğin Emre
ve Gülce)

2.İnternet, gazete,
çeşitli dergiler gibi
konu ve konuk
hakkında bilgi
alabileceğimiz
materyaller.

3.Konukla
haberleşilir,
çekim günü
geldiğinde
radyoda
buluşulur.

3. Radyoya gidilir

3.Çekim
süresinden en
az 20 dakika
önce radyoda
olunur.

3.Programı
çekmek isteyen
yapımcılar,
ve destek için
kolaylaştırıcı
ekipten bir kişi.

3. yol parası, kâğıtkalem, konuk
hakkında bilgi, eğer
ses kayıt cihazı ile
çekim yapılıyorsa
sessiz bir ortam.
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BÜYÜKLERDE HATA YAPAR MI?

Ebru Meltem Tokgöz
Özel Atacan Eğitim
Kurumları Öğrencisi
Danışman Öğretmen:
Funda Umut Pakkal

ATACAN ANAOKULU
• Katılan:15
• Erkek: 8
• Kız: 7
• Kozyatağı
• Sosyoekonomik durumu orta ve üstü
ATA İLKÖĞRETİM ANAOKULU
• Katılan:9
• Erkek:5
• Kız:4
• Küçükbakkalköy
• Sosyoekonomik durumu düşük
Katılan yaş grubu:6
HATA NEDİR?
ATACAN ANAOKULU
• Hatanın Tanımını bilen:15
ATA İLKÖĞRETİM ANAOKULU
• Hatanın Tanımını bilen: 10
• Bilmiyor:5
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Özel Okuldaki çocuklar hatanın ne olduğunu biliyor

HATA YAPTIĞINDA BÜYÜKLER SANA NE DİYOR?
ATACAN ANAOKULU
•
•
•
•

Kızıyor: 1
Bağırıyor: 1
Öğüt veriyor: 8
Bir şey demiyor: 5

ATA İLKÖĞRETİM ANAOKULU
•
•
•
•

Kızıyor: 3
Dövüyor: 3
Ceza: 1
Yemek vermez: 1

HATA YAPTIĞINDA BÜYÜKLER SANA NE DİYOR?
Sosyo ekonomik yapısı düşük olan çocuklar daha fazla ceza alıyor.
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Sence büyükler hata yapar mı?
ATACAN ANAOKULU
• Evet:11
• Hayır: 4
ATA İLKÖĞRETİM ANAOKULU
• Evet:1
• Hayır: 5
• Cevap yok: 3
Sence büyükler hata yapar mı?
Sosyo-ekonomik yapısı düşük olan okuldaki çocukların çoğunluğu büyüklerin hata
yapmadığını düşünüyor

BÜYÜKLER HATA YAPTIĞINDA ONLARA BİR ŞEY SÖYLÜYOR MUSUN?
ATACAN ANAOKULU
• Evet:2
• Hayır:13
ATA İLKÖĞRETİM ANAOKULU
• Evet: 0
• Hayır:5
• Cevap yok:4
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BÜYÜKLER HATA YAPTIĞINDA ONLARA BİR ŞEY SÖYLÜYOR MUSUN?
Her iki okuldaki çocuklarda da büyükler hata yaptığında onlara bir şey söylemiyor

Sence büyükler neden hata yapmaz?
ATACAN ANAOKULU
• Öğretmen kızar:1
• Çünkü onlar büyük:4
• Cevap yok:10
ATA İLKÖĞRETİM ANAOKULU
• Çalışmıyorlar oturuyorlar:1
• Çünkü onlar büyük:3
• Cevap yok:5
KÜÇÜKLER DAHA FAZLA MI HATA YAPAR?”
ATACAN ANAOKULU
• Evet 12
• Hayır:3
ATA İLKÖĞRETİM ANAOKULU
• Evet:7
• Hayır:2
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KÜÇÜKLER DAHA FAZLA MI HATA YAPAR?”
Sosyo-ekonomik yapısı iyi ve kötü olan okullardaki çocuklar bu konuda aynı fikirde

“BÜYÜKLER NE GİBİ HATALAR YAPAR?”
ATACAN ANAOKULU
• Kötü davranırlar:4
• Trafik kurallarına uymazlar:3
• Ağaçları keserler:1
• Hırsızlık: 1
• Kızarlar:1
• Oyuncakları kırarlar:1
• Cevap yok:4
ATA İLKÖĞRETİM ANAOKULU
• Kötü davranırlar:1
• Çocuklara kötü davranırlar döverler:4
• Birini öldürür hapse girerler:1
• Cevap yok:3
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ÇOCUK HAKKI’NIN MACERALARI

Gülistan Aday

Kazım Özalp İ.Ö. Okulu

Proje: Çocuk Hakkı’nın Maceraları
Konu: Çocuk Haklarının Tanıtılması
Projenin adı: Çocuk Hakkı’nın Maceraları
Projeden Sorumlu Çocuk (Öğrenci): Gülistan ADAY
Projeden Sorumlu Yetişkin(Proje Rehber Öğretmeni): Muhammet GÜNYELİ
Proje Ortakları: Kazım Özalp İlköğretim Okulu
Proje Süresi: 1 ay
Proje ile çözülmek istenen sorun
Ülkemizde gerçek anlamda haklarını bilen çok az yetişkin var. Yetişkinler bu konuya
önem vermeyince biz çocuklar da haklarımız ile çok fazla ilgilenmiyoruz ve zor bir durumla karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini bilemiyoruz.
Projenin amacı ve işlevi
Bu projeyi yapmaktaki amacım;
• Çocuk hakları konusunda biz çocukları bilinçlendirmek,
• Eğlenceli ve anlayabileceğimiz bir yöntem ile haklarımızı öğretebilmektir.
Yöntem ve Stratejiler
Çocuk haklarını öğretebilmek için karikatür kitabı hazırlamaya karar verdim. Böylece daha çok kişi çocuk hakları ile ilgilenecek ve bir yandan eğlenirken bir yandan da bir
şeyler öğrenebilecekti.
Kahramanın yaratılması: Kahramanımı çizmeden önce adına karar verdim:”Çocuk
HAKKI”. Birkaç denemeden sonra kahramanımı çizdim.
Senaryoların yazılması: Çocuk haklarını düşünerek onlara uygun birkaç senaryo yazdım. Beğendiğim üç tanesini karikatürleştirmeye karar verdim.
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Karikatürlerin çizilmesi: Karar verdiğim senaryoların çizimlerini gerçekleştirdim ve
düzenledim.
Afiş hazırlanması: Kahramanımı herkese tanıtabilmek için bir de afiş hazırladım. Bu
afişte kahramanım Hakkı’nın kim olduğunu ve çocukların ona nasıl ulaşabileceklerini
ifade ettim.
Kitabın hazırlanması: Hikâyeleri derledikten sonra kitap kapağını ve önsözünü hazırladım. Bütün sayfalarını elle yazıp çizdikten sonra tarayıcı ile bilgisayar ortamına aktardım. Çıktılarını alarak ciltlettirdim ve kitabımı kullanıma hazır hale getirdim.
Sonuçlar:
Yapılan bu proje ile
• Çocukların ilgileri daha kolay çekilecek,
• Çocuklar için daha anlaşılır olacak,
• Çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da haklarını öğrenebilecek.
Faaliyet Planım
Yapacaklarımız/Yapmamız gerekli işler
Hedefimiz
Çocuk hakları
konusunda
biz çocukları
bilinçlendirmek

Faaliyetler
1. Kahramanın yaratılması
2. Senaryoların yazılması
3. Karikatürlerin çizilmesi
4. Afiş hazırlanması
5. Kitabın hazırlanması

Ne zamana
kadar?
30 Eylül’e kadar
tüm çalışmalar
tamamlanmış
olmalı.

Nasıl kaynaklar
gerekli?
1. Kâğıt
2. Kalem
3. Boya kalemleri
4. Bilgisayar
5. Tarayıcı
6. Çıktı ve cilt parası

6. Kitabın çocuklara
ulaştırılması ve
okunmasının sağlanması
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“
III. KONGREDE SUNULACAK POSTERLER
1. Güzel Bir Dünyada Yaşama Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
1. Kerem Alkan / Edirne
2. Özlem Ark / Alanya-Antalya
2. Önce Sağlıklı Büyümek. Niçin?
1. Yasemin Kocabaş / Alaçam-Samsun
2. Ashley Madeline Yanık / İstanbul
3. Beyza Nur Bilici / Bitlis Tatvan
3. Eğitimde Fırsat Eşitliği (Nitelikli eğitim aldığınızı düşünüyor musunuz?)
1 . Beril Buse Gey / Kars
2. Pelin Tokat / Bursa
4. Koruma Altındaki Çocuklara Karşı Ödevlerimiz Nelerdir ?
1. Meyra Müftüoğlu / Alanya
2. Dilek Günay /Tekirdağ
5. Çocuklar İş Gücü mü? (Çocuk yoksulluğu)
1. Merve Hatipoğlu / İzmir
2. Alara Antil / İstanbul
6. Engelli Çocukların Hakları (Görme, işitme, konuşma, zihinsel ve ortopedik vd.)
1. Ayliz Onur / Bursa
2. Zana Tokgözlüoğlu / Alanya
3. Hilal Akın & Zehra İlhan / Burdur
7. Savaşlar Çocuklar ve Barış
1. Özel Topkapı Levon Vartuhyan Ermeni İ.Ö.O 6. Sınıf Öğrencileri / İstanbul
2. Suna Akdoğan / Alaçam - Samsun
3. Aslınur Kara / Çerkezköy - Tekirdağ
Çocuk Bildirileri Kitabı

| 207

8. Çocuk ve Demokrasi (Çocukların oy hakkı olmalı mı?)
1. Bengisu Tiryaki /Bursa
2. İpek Yılmaz / Mersin
9. Çocuklar İçin En Önemli Haklar Hangileridir? Neden?
1. Eskişehir Emine-Emir Şahbaz Bilim Sanat Merkezi / Ecenur Durmuş & Şevval
Doyuk & Fevzi Ketrez & Asya Çora & Betül Baysal & Rümeysa Kahraman
2. Utku Umur Açıkalın /Mersin
3. İrem Akış / Çorum
10. Çocuklara Ayrımcılık Yapılıyor mu?
1. Güler Yeşiltaş /Söke-Aydın
11. Dünya Çocukları İçin Neler İstersiniz?
1. Ümit Oğuzhan Dalgıç / Ünye-Ordu
12. Dünyanın Geleceği İçin Hayalleriniz Nelerdir ?
1. Norvan Küçükateş / İstanbul
13. Sizi İlgilendiren Konularda Görüşünüz Alınıyor mu?
1. Beren Demirci / Seyhan-Adana
2. Meryem Çiçek / Beyoğlu-İstanbul
14. Çocuk Dostu Okul Konusundaki Düşünceleriniz Nelerdir ?
1. Sare Bahar Zülfikar / İstanbul
15. Çocuk Dostu Şehir Konusunda Ne Düşünüyorsunuz?
1. Beyza Gençer / Antalya
16. Büyükler de hata yapabilir (Örnek verebilir misiniz?)
1. Aylin Akseki / Bursa

”
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