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Raporun Ön Sözü

BM

Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nin kabulünden 21 y›l
sonra 26-28 Kas›m 2010 tarihlerinde ‹stanbul’da I.
Türkiye Çocuk Haklar› Kongresi’ni düzenleyece¤iz. Kongre, çocuk haklar› koordinasyonundan sorumlu Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu, ‹stanbul Üniversitesi, Çocuk Vakf› paydafll›¤›nda,
Aile ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakan› Selma Aliye Kavaf’›n desteklerinde ve TBMM Baflkan› Mehmet Ali fiahin’in himayelerinde
gerçekleflecek.
I. Türkiye Çocuk Haklar› Kongresi’nin bütün süreçlerinde çocuklar›n görüflü al›nacak. Bu amaçla 81 ilin Millî E¤itim Müdürlükleri
arac›l›¤›yla köy, kasaba, ilçe, flehir düzeyinde ö¤renci ve çocuk meclisleri ile iletiflim kuruldu. Ucu aç›k onbir soru hakk›nda görüflleri yan›nda, Türkiye ve Dünya çocuklar› için üçer isteklerini bildirmelerini de istedik çocuklardan. 15 Nisan’a kadar bize ulaflan yaz›l› metinlerden yola ç›karak, onüç bafll›k alt›nda çocuk görüfllerini biraraya getirdik. Bu
tarihten sonra gelecek görüflleri de kongre süreçlerine yans›tmaya
özen gösterece¤iz.
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SES‹M‹Z‹ K‹M DUYACAK?

2010 Çocuk Görüflü Raporu’na 9-18 yafllar› aras›nda 6230 çocu¤un görüflünü yans›tt›k. Ayr›ca, 1995 y›l›ndan günümüze kadar yaz›l›
belge olarak yay›mlanm›fl çocuk görüflü rapor ve kitaplar›n› da dikkate ald›k. Son 15 y›lda al›nan çocuk görüfllerinden ö¤rendi¤imiz en
önemli sonuç flu olmufltur: Çocuklar›n görüfllerinin al›nmas› konusunda çocuk haklar› kültür düzeyimiz çok zay›f durumda. Bunun
temel nedeni ise çocuk haklar› bilgisine dayal› çocuk anlay›fl›n›n geliflememifl olmas›d›r.
Türkiye’de çocuklar›n görüflleri al›nsa da bu görüfllerin gere¤i yerine getirilmemifltir. Y›llar içinde al›nan çocuk görüfllerinin en belirgin
yönü görüfllerin birbirine benzemesi. 2010 y›l› çocuk görüfllerinden
öne ç›kan sonuçlar› flöyle s›ralayabiliriz:
• Çocuklar›n görüflleri aras›nda ilk s›rada sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma, yoksullara yard›m, korunma ve bak›lma, ayr›mc›l›k yap›lmamas› ve iyi bir e¤itim alma istekleri ön s›rada
• Çocuklar›n yüzde 72’si haklar›n› bilmiyor
• Kendilerini ilgilendiren konularda çocuklar›n görüflü s›n›rl› ölçüde al›n›yor
• Karfl›laflt›klar› en önemli ayr›mc›l›k türü: cinsiyet ve ›rk
ayr›mc›l›¤›
• Çocuklara verilen cezalar› yüksek buluyorlar
• Haklar›n›z gerçekleflmedi¤inde nerelere baflvurabilmek
size kolay gelirdi ? Sorusuna verilen cevaplar çok farkl›:
Büyüklerime; en yak›n çocuk haklar› kurumuna; Devlet’e;
rehber ö¤retmenime
• Raporda öne ç›kan konular›n bafl›nda çocuklar›n oy kullanma iste¤i yer al›yor
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RAPORUN ÖN SÖZÜ

• Çocuk görüfllerinin yans›tt›¤› en önemli Türkiye gerçe¤i:
Çocuk haklar›na dayal› ülke ölçekli ve bütüncül bir çocuk
politikam›z yok
Sosyal etkinliklere kat›l›m› aç›s›ndan da zay›f durumday›z. Çocuklar kendileriyle ilgili konularda daha istekliler; sosyal ve kültürel konulara elefltirel yaklaflabiliyorlar. Yaz›l› görüfl bildirimi süreçlerinde de olsa
yetiflkinlerden çekiniyorlar. Sosyal kat›l›m çerçevesinde bildirdikleri görüfllerin genel durumunu k›saca özetlemek mümkün:
• Çocuklar›n ço¤unlu¤u karar süreçlerinin d›fl›nda
• Sosyal iliflkileri zay›f ve gerekli ortamlara eriflim olanaklar› yetersiz
• Hizmetlerden yararlanmalar› orta düzeyde
• Yoksullu¤u nedeniyle sosyal ve kültürel ortama kat›l›m
çok zay›f
• Cinsiyet ayr›mc›l›¤› en önemli ayr›mc›l›k türü durumunda
Ülke ölçekli çocuk görüfllerini çocuk dilinin yal›nl›¤›yla yans›tarak
Sesimizi Kim Duyacak! adl› raporu haz›rlad›k. Raporun, Türkiye’de
çocuk haklar› kültürü foto¤raf›n› daha yak›ndan görmemize katk› sa¤lamas›n› diliyoruz. Bu görüflleri kendimize söylenmifl birer çocuk ödevi
gibi kongre defterimize de kaydettik.
I. Türkiye Çocuk Haklar› Kongresi’nde çocuklar› dinlemek için
de haz›rlan›yoruz. Hep birlikte çocuklar› dinlemeyi ö¤renece¤imiz günlerin yak›n olmas› dile¤i ile…
Mustafa Ruhi fiirin
Kongre Genel Yönetmeni

Prof. Dr. Ayd›n Gülan
Kongre Baflkan›
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Babam evde yokken evi yönetme
hakk›m var

Ald›¤›m e¤itimler do¤rultusunda
yeterli bilgiye sahibim

Ali Gür Avar

Mazlum K›l›ç

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEfiMES‹ HAKKINDA B‹LG‹N‹Z VAR MI?
HAKLARINIZIN OLDU⁄UNU B‹L‹YOR MUSUN?

Çocuklar›n yar›dan fazlas› Çocuk
Haklar› Sözleflmesi hakk›nda bilgi
sahibi de¤iller
Niyazi Yeltafl›

Evet, var. Çocuklar›n haklar›n› koruyan evrensel bir sözleflme

Gülnar ‹lçe Ö¤renci Meclisi Baflkan›/
Mersin

Ahmet Turgut

Bedirhan Çak›r

18 yafl›na kadar çocuklar› güvence alt›na alan bir sözleflmedir

Manisa SHÇEK ‹l Çocuk Haklar›
Komitesi Baflkan›
Manisa Belediyesi Çocuk Meclisi
Baflkan›

Hesaplamam›za göre ortaya ç›kan istatisliklerde ö¤rencilerin
%72’sinin bu konu hakk›nda bilgisinin olmad›¤› tespit edilmifltir

Haklar›n hepsi büyüklerimize
aittir

Aysu Baykan

Sözleflmenin çocuklar›n Anayasas› oldu¤unu büyükler söylüyor.
Çocuklar nerden bilsin anayasay›
manayasay›
‹sim bildirmek istemedi

Çocuk Haklar› Sözleflmesi 54
maddeden oluflur. 1989’da kabul
edilmifltir
Fatma Nur Alp

Çocuk haklar›n› korumak için imzalanan sözleflmedir
Bal›kesir Mehmet Vehbi Bolak
‹lkö¤retim Okulu Ö¤rencileri

Sözleflmenin içeri¤i hakk›nda detayl› bilgimiz yok
Anamur ‹lçe Ö¤renci Meclisi

Evet var. Ö¤retmenimizden ve
bas›ndan ö¤rendik
Çaml›yayla Ö¤renci Meclisi
Raporu

‹nternetten indirerek ayr›nt›l› inceledik. Hangi haklara sahip oldu¤umuzu biliyoruz
Naim Enes Güven
Erdemli ‹lçe Ö¤renci Meclis Baflkan›

Mezitli ‹lçe Ö¤renci Meclisi/
Mersin

18 yafl›na kadar geçerli olan çeflitli kurallar› bar›nd›ran bir sözleflmedir

17

Evet, çocuk haklar›n› koruyan
belge niteli¤indedir
Fatsa Atatürk ‹lkö¤retm Okulu
Çocuk Meclisi Görüflü

Birleflmifl Milletler Genel Kurulu
taraf›ndan benimsenmifltir. Amac›, çocuk haklar›n› koruma alt›na
almakt›r. 1. Maddesi: “18 yafl›ndan küçük herkes çocuk say›l›r.”
Esengül Gönültafl / Üsküdar

Evet, var. Hatta okulumuzda as›l›;
zaman zaman gelip geçerken
okumaktay›m
Emine Bilen

O¤uzhan Öz

Yunak ‹lçesi Okul Meclisi Baflkan›/
Konya

Çocuk haklar› sözleflmesi hakk›nda bilgim var. Bunlar› sosyal bilgiler dersinde ö¤reniyoruz

Baz› bilgilere sahip olmam›za
ra¤men konu hakk›nda bütüncül
bir bilgiye sahip de¤iliz

Neslihan Can

Vahip Atalay
Kad›nhan› ‹lçesi Ö¤renci Meclisi
Baflkan›

Yasalar›m›z›n Dünya Çocuk Haklar› Sözleflmesi’ne uygun olmas›n›, eksikliklerin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Yasalar›m›zda çocu¤un
yaflama, beslenme, sa¤l›k, korunma gibi temel haklar› teminat alt›na
al›nmal›d›r. Çocuklara karfl› gerek e¤itim gerekse ifl hayat›ndaki ayr›m-
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Babam evde yokken evi yönetme
hakk›m var

Ald›¤›m e¤itimler do¤rultusunda
yeterli bilgiye sahibim

Ali Gür Avar

Mazlum K›l›ç

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEfiMES‹ HAKKINDA B‹LG‹N‹Z VAR MI?
HAKLARINIZIN OLDU⁄UNU B‹L‹YOR MUSUN?
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c›l›klar, küçük yaflta iflçi çal›flt›rma, aile içi fliddet, cinsiyet ayr›mc›l›¤› gibi ayr›mc›l›klar Devlet güvencesi alt›na al›nmal›d›r. Çocuklar›n fikirleri
dinlenmeli, de¤er verilmeli, sadece 23 Nisan’da de¤il, sembolik olarak
de¤il, gerçekten yeni gelece¤in kuruldu¤u bir toplum istiyoruz. ‹stiyoruz ki k›z çocuklar› daha fazla okutulsun. Erken evlendirilmesin, yoksul, okumayan çocuklar ifl hayat›nda ezdirilmesin, çocuklara insanl›k
d›fl› suçlar uygulanmas›n, savafllarda çocuklar ölmesin. ‹stiyoruz ki bizim kurmad›¤›m›z dünyan›n kurban› biz olmayal›m.
Aytek Aytan

Ezgi Eser

‹pek Gülüç

‹lker Keser

O¤uz Tutkun

Baflk. Vekili

Baflk. Vekili

Katip Üye

Katip Üye

Baflkan

Bart›n Ö¤renci Meclisi Raporu

AÇIKLAMA
I.Türkiye Çocuk Haklar› Kongresi çerçevesinde 81 il 957 ilçe örgün e¤itim kurumlar›nda okuyan 9-18 yafl grubu ö¤rencilerinin Çocuk
Haklar› Sözleflmesi hakk›nda bilginiz var m›? sorusuna verdikleri cevaplar genel olarak flu sözcüklerle ifade edilmifltir:
Hay›r
Hay›r, yok
Bilgim yok
Biraz bilgim var
Az da olsa bilgim var
Fazla bilgim yok
Tam olarak bilgim yok
Yeterli bilgim yok
Evet, var
Duydum ama içeri¤ini bilmiyorum
Yeteri kadar bilgiye sahibim

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEfiMES‹ HAKKINDA B‹LG‹N‹Z VAR MI?
HAKLARINIZIN OLDU⁄UNU B‹L‹YOR MUSUN?
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Ad›yaman Çocuk Meclisi Raporu’na göre 3542 ö¤rencinin ço¤unlu¤u Sözleflme hakk›nda
– Evet, bilgim var, ifadesini kullanarak soruyu cevapland›rm›flt›r.
Çocuk Haklar› Sözleflmesi hakk›nda bilginiz var m› sorusuna cevap verenlerin yaln›zca yüzde 5’i -Yeterli bilgiye sahibim, cevab›n› vermifltir.
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‹K‹

Sahip olman›z gereken üç hak hangileridir sizce?
Hiçbir çocu¤un yaflama hakk›
elinden al›namaz
Sa¤l›kl› beslenme, büyüme ve
sa¤l›¤›n› koruma hakk›

Sevilme hakk›

Konuflma hakk›

Anne-babayla birlikte yaflama

Elif Güleli

Aile ortam›nda yaflama hakk›

Hilal Keskin

Geliflme hakk›
E¤itimden yararlanma hakk›
Güzel bir dünyada yaflama hakk›
S›navs›z e¤itim hakk›
Ahsen Arabac›

Okula gitme hakk›
Berfin Karaman

fiiddet görmeme hakk›
Kendini ifade etme hakk›
Oyun oynama hakk›
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Görüflleri aç›klama hakk›

Düflüncelere sayg› gösterme hakk›

Irk ayr›m›n›n yap›lmamas› hakk›

Oy verme hakk›

K›z çocuklar›n›n üniversitede
okumas›n› engelleyen kurallar›n
kald›r›lmas› hakk›
(Beyaz kulübede ablam hergün
a¤lamas›n! / ‹sim bildirmedi)

Vatandafl olma hakk›

Seçme ve seçilme hakk›
Aylin Lafç›

E¤itim, oyun, sevgi hakk›

Sorgulama hakk›

Alt›nekin Çocuk Görüflü

Eren Aslan Küçükçekmece

Raporu

Ö¤renci Meclisi Baflkan›

Çocuk hayâllerinin önemsenmesi
hakk›
Tunahan H›d›r

Kimli¤ini aç›klamama hakk›

Zengin-fakir gözetilmeme hakk›
Mustafa Yasin Çakar

Güzel bir isme sahip olma hakk›
Dinini seçme, ö¤renme ve yaflama hakk›
Kendini ilgilendiren her konuda
görüflüne baflvurulmas› hakk›

Çocuklar aras›nda ayr›m yap›lmamas› hakk›
Aile içi sorunlarla karfl›laflmama;
hayâllerini k›s›tlamama; oyuncaklar›n› kendilerinin yapmas› hakk›
Mehmet Alp Ehliz

Maddi ve manevi yard›m hakk›
A¤›r ifllerde çal›flt›r›lmama hakk›

E¤lenme hakk›

Görüfl bildirme hakk›

Sportif faaliyetlere kat›lma hakk›

Dinlenme ve seyahat hakk›

Dilekçe hakk›

Sosyal faaliyetlerden yararlanma
hakk›

Anadilini ö¤renme hakk›
‹lgi ve yeteneklerini gelifltirme
hakk›

De¤er görme hakk›
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Biliflim teknolojilerinden yararlanma hakk›

‹letiflim hakk›
Çocuk olma hakk›
Ö¤retmeni seçebilme hakk›
Bilinçlenme hakk›

Çocuklar›n özel hayatlar›n›n gizli
tutulmas› hakk›

Dernek kurma hakk›

fiehirde ›sl›k çalabilme hakk›

Düflünme ve karar verebilme
hakk›

Büyüklerin ifllerimize fazla kar›flmamas› hakk›

Mert Kaan Kuyumcuo¤lu

Mustafa Geren

Özgür bir ortamda yetiflme hakk›

Çocuklar›n istismar edilmeme
hakk›

Güzel bir gelecek hakk›

Sosyal güvence hakk›
Engin Türk

Güvenli çevrede yaflama hakk›

Çocu¤un toplum içinde kendini
rahat bir flekilde ifade etme hakk›
Burak Tepe Bak›rköy Yahya

Oktay Atik fiiflli Ö¤renci Meclisi

Kemal Lisesi Okul Ö¤renci

Baflkan›

Meclisi Baflkan›
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Mustafa Geren

Özgür bir ortamda yetiflme hakk›

Çocuklar›n istismar edilmeme
hakk›

Güzel bir gelecek hakk›

Sosyal güvence hakk›
Engin Türk

Güvenli çevrede yaflama hakk›

Çocu¤un toplum içinde kendini
rahat bir flekilde ifade etme hakk›
Burak Tepe Bak›rköy Yahya
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Baflkan›

Meclisi Baflkan›
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Çocuklar›n çal›flt›r›lmama hakk›
Sa¤l›k kurulufllar›ndan ücretsiz
yararlanma hakk›
Ücretsiz okula ve anas›n›f›na gidebilme hakk›
Küçük yaflta a¤›r ifllerde çal›flt›r›lmama hakk›

Engelli çocuklara öncelik verilmesi hakk›

ÜÇ

fiiddete karfl› mücadele edebilme
hakk›
Alpaslan Koyuncu

Çocu¤un bütün haklar›n›n korunmas› hakk›

Irmak Ecem Erifl

Her çocu¤un düflünce, vicdan ve
din özgürlüklerine sayg› gösterilmesi hakk›
Öznur Çakan

Bar›flç›l amaçlarla izinsiz toplant›
yapabilme hakk›

Yetiflkinlerden, toplumdan ve Devlet’ten istekleriniz
nelerdir? (Çocu¤un öncelikli yüksek yarar›)
Yetiflkinlerin birazc›k da olsa kendilerini bizim yerimize koyarak

Çocuklara karfl› daha sab›rl› ve
anlay›fll› olmalar›

düflünmelerini isterim
Do¤a Bulgen

Ebeveynler çocuklar›n›n engelli
olmas›ndan utan›p onlar› sakla-

Yetiflkinlerin güler yüzlü olmalar›
Her ilin milletvekilleri il çocuk komitelerini ziyaret etmeli
A¤r› Ö¤renci Meclisi Görüflü

mamal›d›rlar
Fatma Nur Alp

Haklar›m›z› savunmalar›n› isterim
Hatice Tu¤çe Elmaz

Yoksul çocuklar› daha çok gözetmeleri
Koruma alt›ndaki çocuklara iyi
bak›lmas›
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yapabilme hakk›

Yetiflkinlerden, toplumdan ve Devlet’ten istekleriniz
nelerdir? (Çocu¤un öncelikli yüksek yarar›)
Yetiflkinlerin birazc›k da olsa kendilerini bizim yerimize koyarak

Çocuklara karfl› daha sab›rl› ve
anlay›fll› olmalar›

düflünmelerini isterim
Do¤a Bulgen

Ebeveynler çocuklar›n›n engelli
olmas›ndan utan›p onlar› sakla-

Yetiflkinlerin güler yüzlü olmalar›
Her ilin milletvekilleri il çocuk komitelerini ziyaret etmeli
A¤r› Ö¤renci Meclisi Görüflü

mamal›d›rlar
Fatma Nur Alp

Haklar›m›z› savunmalar›n› isterim
Hatice Tu¤çe Elmaz

Yoksul çocuklar› daha çok gözetmeleri
Koruma alt›ndaki çocuklara iyi
bak›lmas›
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YET‹fiK‹NLERDEN, TOPLUMDAN VE DEVLET’TEN ‹STEKLER‹N‹Z NELERD‹R?
(ÇOCU⁄UN ÖNCEL‹KL‹ YÜKSEK YARARI)

Küçük çocuklar› istismar edenlere daha a¤›r cezalar verilmeli

K›z ve erkek ayr›mc›l›¤›n›n önlenmesi

Devlet, çocuk haklar›n› uygulayacak birimler kursun

Çocu¤un yüksek yarar› her alanda hissettirilmeli

Çocuklarla ilgili kararlar al›n›rken
bizleri de dikkate almalar›

Öksüz ve yetimlerin haklar›na
herkes sahip ç›ks›n

Devlet’in çocuk hak ihlallerini izlemesi ve sonuçland›rmas›

Devlet’in e¤itimi daha fazla desteklemesi
Yetiflkinler ve Devlet çocuk haklar›n›n hayata geçirilmesine öncülük etsin

Çocuklar›n görüfllerine sayg› duyulmal›

Yetiflkinler bizim de birey oldu¤umuzu unutmas›n

Kimsesiz çocuklara karfl› daha
çok ilgi istiyoruz

Çaml›yayla Ö¤renci Meclisi

Yetiflkinlerden iste¤im, çocuklar›n› cinsiyet ayr›m› yapmadan sevmeleri, onlar› her yönden koruyup kollamalar›

Tüm çocuklara y›lda bir defa istedikleri bir ülkeyi ücretsiz gezme
olana¤› sa¤lanmas›n› isteriz

TBMM çocuk haklar› ihlalleriyle
ilgili komisyonun her ay rapor
haz›rlayarak aç›klamas›
Çocuk haklar› il temsilciliklerinin
yasal statüye kavuflturulmas›

Ya¤mur Y›ld›zda¤

Çocuklar›n din e¤itimlerini yafl
engeli olmaks›z›n sa¤l›kl› ve engelsiz ortamda almalar›n›n sa¤lanmas›
Çorum Çocuk Haklar› Komitesi

Çocuk haklar› dersinin ba¤›ms›z
ders haline getirilmesi
Her mahalleye çocuk ve gençlik
edebiyat› kütüphanelerinin kurulmas› (Köyler unutulmas›n)
Ö¤rencilerin s›nav maratonundan kurtar›lmas›

Çocuk haklar›n› bilmiyoruz. Ailemiz de bilmiyor. Okul ö¤retsin bize haklar›m›z›

Türkiye’de tek bir yoksul çocuk
bile kalmamal›

Serra Özgüven

Sokakta yaflayan çocuklar ya ailelerine geri dönsün ya da korunmaya al›ns›n
Yetiflkinler çocuk haklar› konusunda daha bilgili olmal›
Çocuk haklar› Sözleflme’de kalmas›n

Çocuklar›n köle gibi çal›flt›r›lmamalar›n› ve okula gitmelerini istiyorum
Elcan Tokmak

Çocuklar›n dilendirilmesi engellensin
Ediz Öztosun

Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Anamur’a herkese eflit flartlar sunulmal›
Anamur ‹lçesi Çocuk Görüflü
Raporu

E¤itimde din, mezhep, kültür ayr›mc›l›¤› yap›lmamal›
Okullarda üniforma uygulamas›na son verilmeli
Raporu

Mezitli ‹lçe Ö¤renci Meclisi

Devlet, küçük yaflta k›z ve erkeklerin evlenmesini engellesin
Daha güzel ve yeflil bir çevre
Çocuklara karfl› ifllenen suçlar›n
önlenmesi
Okul çevresinde güvenli¤in art›r›lmas›
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Engelli çocuklar›n sa¤l›k, e¤itim
ve bak›lma haklar›ndan yararlanmalar› kolaylaflt›r›lmal›
fiiddet gören çocuklar güvence
alt›na al›nmal›
Tarsus ‹lçesi Çocuk Görüflü

Do¤udaki k›z çocuklar›n›n daha
fazla e¤itim almalar›n› istiyorum
Fatsa-Toki ilkö¤retim Okulu
Çocuk Görüflü

Kültürel haklar›n çocuklara ö¤retilmesini istiyoruz

Raporu

Çocuklar için sosyal faaliyetler
desteklenmeli
Çocuk tutukevlerinde örgün e¤itim uygulamas› bafllat›lmal›
Okula gönderilmeyen 89 bin çocuk varm›fl. Ne yap›ld›¤›n› bilmek
istiyoruz.
Çocuklar›n görüfllerine karfl› iyi
tutum sergilenmeli ve onlara anlay›flla davran›lmal›
Ülkemizde zorunlu e¤itim 12 y›la
ç›kar›lmal›

Her çocu¤un iste¤i yaflanabilir bir
dünyad›r
Bunu gerçeklefltirmek ise yetiflkinlerin görevidir
Üstün zekâl› çocuklar için gerekli
e¤itim ortamlar› haz›rlanmal›
Engelli çocuklar›n haklar›n› önce
anne ve babalar›na ö¤retmeli
Güç koflullardaki çocuklar› korumal› ve bak›mlar› iyi yap›lmal›
Çocuk dostu televizyonlar› izlemek istiyoruz

Çatalca Çocuk Görüflü Raporu

Haklar›m›z ihlal edildi¤inde nereye baflvuraca¤›m›z bize ö¤retilmeli

Devlet’in bütün çocuklar› ay›r›m
yapmadan sahiplenmesi

YET‹fiK‹NLERDEN, TOPLUMDAN VE DEVLET’TEN ‹STEKLER‹N‹Z NELERD‹R?
(ÇOCU⁄UN ÖNCEL‹KL‹ YÜKSEK YARARI)

Anayasa’da çocuklar›n haklar›n›
belirten maddelere yer verilmesi

29

Anayasa’n›n çocuklar› da dikkate
al›narak haz›rlanmas›
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DÖRT

Çocuklar›n sa¤l›kl›, büyüme ve sa¤l›¤›n› koruma
hakk› için istekleriniz nelerdir? (Yaflama Hakk›)
Okul kantinlerinde sa¤l›ks›z yiyecekler sat›lmamas›
Sevgi ve güven ortam›nda büyümek

fiiddet ortam›nda uzak bir e¤itim
Beyza Özcan

Sa¤l›kl› ve özgür büyümeliyiz

Ad›yaman Çocuk Meclisi
Raporu

Her ilçede çocuk sa¤l›¤›n› koruma derne¤i kurulmal›d›r

Aile doktoruna ne zaman gidersek o zaman daha sa¤l›kl› büyürüz.
Çevre temizli¤ine önem verilmeli
Nevin Sert

Mehmet Ata Hisar

Sadece çocuklar için özel hastaneler yap›lmal›
Dila Tayiz

31
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Her çocuk dengeli beslensin
S›la Sar›kaya

Hastaneler ve ilaçlar ücretsiz olmal›
Berfin Karaman

Hiçbir çocuk ortada kalmamal›
Eylem Boduro¤lu

‹yi k›yafet

Sa¤l›kl› ortamda yaflamak istiyoruz.
Her okula bir çocuk hekimi
Tuzlukçu Çocuk Meclisi Görüflü

Geliflmemifl yerlerde çok ifllevli
sa¤l›k ocaklar› ve hastane aç›lmas›

Sarayönü Çocuk Meclisi

Ah›rl› Çocuk Meclisi Görüflü

Görüflü

Meram Çocuk Meclisi Görüflü

MEB yurtlar›n›n imkânlar›n›n düzeltilmesi

Buse Yak›n Karaa¤aç

Karap›nar Çocuk Meclisi

Halil ‹brahim Özkan

fiiddet e¤ilimli çocuklar e¤ilmeli
Hilâl Keskin

Akflehir Çocuk Meclisi Görüflü

Devlet ucuz ve de¤ersiz yiyeceklerin sat›fl›na izin vermemeli

Her eve bilgilendirme afifli verilsin, konferanslar düzenlensin

fiuruplar bedava olsun

Hasta olduktan sonra hastal›¤›
iyilefltirme anlay›fl› yerine, hasta
olmadan önlem al›nmas› anlay›fl›n›n hakim olmas›

Yetiflkinlerin çocuk sa¤l›¤› hakk›nda bilinçlendirilmesi
Okullar›n ve ulafl›m araçlar›n›n
dezenfekte edilmesi
Okay Atik

Sosyal güvence
Aleyna Osanmaz
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ÇOCUKLARIN SA⁄LIKLI, BÜYÜME VE SA⁄LI⁄INI KORUMA HAKKI ‹Ç‹N
‹STEKLER‹N‹Z NELERD‹R? (YAfiAMA HAKKI)

Görüflü

Aile olmayan ve fliddete maruz
kalan çocuklar› korumal› ve bar›nma imkan› sa¤lanmal›
Kad›han› Çocuk Meclisi Görüflü

Yeliz Yüksekda¤

Yetiflkinlerin bilinçlendirilmesi ve
çocuklar›n kötü al›flkanl›lardan
uzak tutulmas›
Sa¤l›kl› oyun alanlar›, sa¤l›kl› e¤itimciler, sa¤l›kl› bir okul
Geliflimi engelleyecek zorluklar›n
olmamas›
Tuba Altuntafl

Yiyecek sektörünün daha s›k denetlenmesi
Cem Topal

Temel sa¤l›k hizmetlerinden do¤um öncesinden bafllayarak yararlanmak

Engelli çocuklara gerekli ilgi gösterilmeli
Çocuklar›n temel besinlerinde
katk› maddesi bulunmamal›

Okullarda revir bulunmal›

Beyflehir Çocuk Meclisi Görüflü

Kantinlerde ya¤l› ve gazl› yiyeceklerin sat›lmamal›

Sosyal eflitli¤in tüm e¤itim kurumlar›nda ayn› kalitede olmas›
Mustafa Yasin Çakar

Daha çok beden e¤itim dersi
Düzenli sa¤l›k kontrollerinin yap›lmas›
Sa¤l›kl› beslenme kültürünün
oluflturulmas›
Derhal, tüm dünyada sokak çocu¤u kald›r›lmal› ve sokakta dolaflmas›na daha fazla göz yumulmamal›
Eren Aslan
Küçükçekmece Ö¤renci Meclisi
Baflkan›

Her çocuk tamamen paras›z tedavi edilmeli
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Dünyada savafl olan yerlerdeki
çocuklara sahip ç›k›lmal›
Her çocuk 6 ayda bir sa¤l›k kontrolünden geçirilmeli

Aile planlamas› yap›lmal›

BEfi

fiiddet sona erdirilmeli, korku
içinde büyümek istemiyoruz

Çocuklar›n hastane ve ilaç masraflar› ile ilgili ek indirim içeren
düzenleme yap›lmal›
Burak Kulal›
‹stanbul Çocuk Meclisi Divan Üyesi

Mutlu bir çocukluk yaflayarak hayata iyi bir bafllang›ç yapman›z ve gelifliminiz için istekleriniz nelerdir?
(Geliflme Hakk›)
Fiziki istismardan korunmal›y›z

Okul öncesi e¤itim çok önemli

Çocuklar küçük yafllarda çal›flt›r›l-

Ana s›n›f› e¤itimi daha çok yayg›nlaflt›r›lmal›

mamal›
K›zlar›n küçük yaflta evlendirilmesi çok kötü, geçenlerde biri ölmüfl

Çocuklar için flehirler güzellefltirilmeli

‹yi bir e¤itim
Çocuk olma hakk›m›z› bilen bir
ailede yaflamak
Evlenmeden önce anne-baba bilinci verilmeli

Anne ve babalar›m›z erkek çocuklar›na daha yak›n
Penbe fiaver

Mutlu bir aile, yetenekleri gelifltiren bir e¤itim
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‹stedi¤im mesle¤i edinmek isterim
Resul Tüfekçio¤lu

E¤itim ihtiyaçlar›m›n karfl›lanmas›
Tunahan H›d›r

Krefllerin yayg›nlaflt›r›lmas›

Çocuklar›n internet olana¤› olmal›
Dersaneler daha nefleli olmal›
Güzel okullarda okuyarak meslek
sahibi olmal›y›z
Aile ve okulda iyi e¤itim

MUTLU B‹R ÇOCUKLUK YAfiAYARAK HAYATA ‹Y‹ B‹R BAfiLANGIÇ YAPMANIZ
VE GEL‹fi‹M‹N‹Z ‹Ç‹N ‹STEKLER‹N‹Z NELERD‹R? (GEL‹fiME HAKKI)

Köylerde yaflad›¤›m›z için vahfli
hayvanlar var. Bu nedenle soka¤a ç›kam›yoruz, spor da yapam›yoruz.
Elif Demiraslan / Gönen

Daha iyi bir okul isterim
Elvan Öztürk

Aile ve okulda sa¤l›kl› iletiflim
Yaflayaca¤›m ortamlarda oyuncaklar sa¤lanmal›
Haklar›m›z›n elimizden al›nmamas›
E¤itim hakk›n›n k›s›tlanmamas›

Ahlâki e¤itim görme
Korhan Törü

Çocuklar›n sorunlar› dinlensin
Mutlu ve flefkatli bir ortamda büyümeli çocuklar
Aileler çocu¤a güvenmeli

Ak›ll› tahta
Özkan Örs
‹lknur Demirbafl

Pelin Dönmez

Ailemiz, ö¤retmenimiz bizi fazla
s›kmas›n
Aysu Baykan

Do¤al beslenme, s›n›rl› da olsa
oyun, özgürlük
Ya¤mur Özger

Güvenli bir flekilde oynayabilece¤imiz yerler art›r›lmal›

Her türlü çocuk haklar›ndan yararlanarak hayata iyi bir bafllang›ç
yapabiliriz.

Ailem her zaman yan›mda olsun

Ülkemizin radyasyondan kurtar›lmas›n› istiyorum

Mustafa Kaya

Beyhan T›rt›l

Sertan Özen

Yerel yönetimlerce çocukça yaflam alanlar› ço¤alt›lmal›

Her köydeki inekli bir arsadan süt
sa¤›p evlere ücretsiz gönderilmesi
Mert Bakkal / Band›rma

Oyun haklar›m›z k›s›tlanmamal›

‹yi bir okul ortam›

Ali Ak
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Çocuk kendi ayaklar› üzerinde
duracak e¤itimi almal›
Önce ekonomik durumun iyi olmas› gerekir
Serap Gençtürk

Mutlu bir aile
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Mutlu bir aile
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ALTI

Güç koflullardaki çocuklar›n korunma ve bak›lmas›
için istekleriniz nelerdir? (Korunma ve Bak›lma Hakk›)
ENGELL‹ ÇOCUKLARIN
GÖRÜfiLER‹
Babam kanallar› aç›yor.
At var, çizgi film var.
Tarkan var.
Furkan Kurt / 9

Dünyan›n dönmesini isterim.
Ifl›k olmas›n› isterim. Ifl›kland›rmak isterim dünyay›
Seda Ayd›n

Ben fiziksel özürlü bir k›z›m. Tek
elimde iki tane parma¤›m var. Es-

kiden insanlar›n içine ç›kamazd›m.
Uzun kollu gömlekler, kazaklar
giyip hep kapatmaya çal›fl›rd›m
elimi. Ama ailem ve çevremin sayesinde bunu yendim.
Gözde Davran / 14

Kendime hiç görmek isteyip istemedi¤imi sormad›m. Durumumu
kabul edip mücadele ettim. Bundan sonraki hedefim de mücadele ederek yaflamak.
Yusuf Ça¤r› Ceylan
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SES‹M‹Z‹ K‹M DUYACAK?

SOKAKTA ÇALIfiAN
ÇOCUKLARIN GÖRÜfiLER‹
Dünya çocuklar›na ne söylemek istersiniz?
Ailenizin yan›ndan kaçmay›n
G.G. (14)

Tiner, bally kullanmay›n
S.Ç. (14)

Hepinizi seviyorum
E. Y. (14)

SANAY‹DE ÇALIfiAN
ÇOCUKLARIN GÖRÜfiLER‹
Haklar›n›z oldu¤unu biliyor
musun? Sence ne tür haklar›n
var?
1. Çocuk: Evet. 18 yafl›ndan küçüklerin vardiyal› çal›flmamas›
gerekir.
2. Çocuk: Biraz. Sa¤l›k, e¤itim
3. Çocuk: ‹fle saatinde gidip gelmek laz›m.
Mesaiye kalmayal›m. Mesaiye
kal›nca yemek versinler.
4. Çocuk: Bilmiyorum

5. Çocuk: Bilmiyorum
6. Çocuk: Bilmiyorum
7. Çocuk: Evet. Ama kullanam›yoruz haklar›m›z›. Sigorta,
sa¤l›k, e¤itim
GÜÇ KOfiULLARDAK‹
ÇOCUKLAR ‹Ç‹N ‹STEKLER‹M‹Z
Bak›mevlerinin daha uygun duruma getirilmesi.
Devlet’in daha etkin olmas›n› istiyoruz.
Mademki Devlet sa¤lam bireyler
istiyor, bu çocuklara da sahip ç›kmas› gerekiyor.

GÜÇ KOfiULLARDAK‹ ÇOCUKLARIN KORUNMA VE BAKILMASI ‹Ç‹N
‹STEKLER‹N‹Z NELERD‹R? (KORUNMA VE BAKILMA HAKKI)

Ben en fazla göç alan ilçelerden
biri olan Esenlerde e¤itim görüyorum. Göç eden çocuklar›n s›k›nt›lar›n› yak›ndan gözlemliyorum.
Uyum sorunu yaflayan bu çocuklar için Millî E¤itim ve Belediyenin
kurumlar oluflturarak bu çocuklar› e¤itmesi gerekir
Ayn› haklara onlar›n da sahip oldu¤u unutulmamal›
Devlet ilgi göstersin. Ben de geç
yaz›ld›m okula.
Sahip ç›k›ls›n çocuklara

O¤uzhan Öz

Özellikle yetim ve öksüz çocuklar
için uygun yerler aç›lmal›
Sivil toplum kurulufllar› daha faal
olmal›
Mert Kaan Kuyumcuo¤lu

Engelli çocuklara daha fazla
önem verilmeli
Zor koflullardaki çocuklar›n tespitinin h›zland›r›lmas›
Filiz Biricik

Köy çocuklar›n›n haklar›n› kim
savunacak?
Ailelerin yan›nda bak›m için destek verilmeli
Çocuklar pamuk tarlalar›nda pamuk toplamas›n art›k

41

Böyle çocuklar için bir koruma
merkezi ve hattâ takip merkezinin kurulmas›
Çocuklar› istismar eden ailelere
ceza verilmeli
Çocuklar kötü ortamlardan al›narak Devlet taraf›ndan korunmal›
Büflra Can

Devlet ve sosyal yard›m kurumlar›, yerel yönetimler, okul aile birlikleri daha etkin olmal›
Sosyal hizmetlerin daha verimli
çal›flmas› sa¤lamal›
Onur Toptafl

Kimsesiz çocuklar koruyucu aile
yan›nda büyütülmeli
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YED‹

Sizinle ilgili konularda görüflünüz al›n›yor mu?
(Çocu¤un Görüflünün Al›nmas›)
Evet, al›n›yor. Örne¤in, tatile nereye gidebiliriz? gibi sorularla
karfl›laflabiliyorum. Bu benim de
birey olarak, bir kat›l›m hakk›na
sahip oldu¤umun göstergesidir

Al›n›yor, çünkü gelece¤imizi ilgilendiren konularda bizim de görüfllerimizin al›nmas› gerekti¤ini
biliyorlar

Elif Beyza Erözlü

Derebucak ÇPL Okul Meclisi Baflkan›

Muharrem Arslan

Akören Ö¤renci Meclisi Baflkan›

Okul ve çevrede tam anlam›yla
görüfllerimiz al›nm›yor
Ailemde benim hakk›mda al›nan
kararlarda fikrim sorulmas›na
karfl›n, okulumda tam anlam›yla
al›nd›¤›n› söyleyemem

Çocuklara daha çok söz hakk›
verilmeli, özgüvenleri gelifltirilmeli, onurlar› zedelenmemeli
Al›nm›yor. Kararlar› büyükler al›yor ve hiç sormuyorlar
fierife Gökay
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SES‹M‹Z‹ K‹M DUYACAK?

Bazen görüfllerimiz sorulsa da
ço¤u konuda görüfllerimiz al›nmadan karar verilmektedir
Vahit Atalay
Kad›han› ‹lçesi Ö¤renci Meclisi Baflkan›

Konuya göre de¤ifliyor
Mehmet Köro¤lu

Al›n›yor. Yaln›z uygulamaya da
geçmesini isterim

Aile içinde önemli bir karar al›nd›¤›nda bana da dan›fl›l›r
Al›n›yor. Ancak yeterli de¤il

Görüfl al›nsa bile görüfller ciddiye
al›nm›yor

Çal›flmalarda çocuklar›n görüfl ve
önerilerinin al›nmas›. Konuyla ilgilenmeyen yetkililerin uyar›lmas›

Ailem her zaman görüflümü al›r.
Di¤er çocuklar›n görüflünün al›nd›¤›n› sanm›yorum

A¤r› Ö¤renci Meclisi Görüflü

Cem Topal

Sen çocuksun, anlamazs›n anlay›fl›ndan büyükleri ar›nd›rmak gerekiyor
Yal›hüyük Çocuk Görüflü

Elbette al›n›yor. Art›k de¤iflen, büyüyen bir Türkiye var. Bugün bu
cümleleri sizlere rahatça ifade
edebilmem bu sorunun tek yan›t›

Raporu

Mustafa Yasin Çakar

Evet, al›n›yor. Çünkü ailem bu
konuda sayg› gösterir
Beyza Nur Akpolat

Bazen ama ço¤u zaman hay›r

Ö¤renci Meclisi arac›l›¤›yla görüfllerim al›n›yor.
Gurur verici bir durum oldu¤unu
da paylaflmak isterim.
Okay Atik

Kübra Aygören

Asla
Ece Turan

Okulumuz bizi her zaman dinliyor ve görüfl al›yor
Onur Toptafl

Resmi bayramlarda da al›nmas›n›
istiyoruz
Afyonkarahisar ‹l Çocuk
Haklar› Komitesi

Fatsa Bolaman ‹lkö¤retim
Okulu

Görüflüm al›n›yor. Ama uygulamadaki pay› nedir bilemiyorum

45

S‹Z‹NLE ‹LG‹L‹ KONULARDA GÖRÜfiÜNÜZ ALINIYOR MU?
(ÇOCU⁄UN GÖRÜfiÜNÜN ALINMASI)

Bizimle ilgili konularda görüfllerimize baflvurmadan bizler hakk›nda kararlar al›n›yor
Bu, yer yer de¤iflen bir hak. Kimi
yerlerde soruluyor. Ancak bu sadece sorulan anlarda kal›yor.
Kimi yerlerde ise hiç önemsenmiyorum.
Asl›nda sonuç yine ayn›. Zaten
genelde al›nm›yor
Burak Tepe / Bak›rköy Yahya
Kemal Lisesi Okul Meclisi
Baflkan›

Evet, al›n›yor. Çünkü ailenin bireyi olarak bu benim en do¤al hakk›m diye düflünüyorum
Sinem Beyza Demir

Okullar›m›zda ve ailemizde görüfllerimiz al›n›yor.

Hay›r! Bir çok konuda çocuklar
sessizli¤e mahkum b›rak›l›yor ve
bunun d›fl›nda çocuklar›n hakl›
ç›kt›¤› konularda ö¤retmenler ve
idareciler bunu ba¤›rarak veya
hakaret ederek karfl›l›yor
Mezitli ‹lçe Ö¤renci Meclisi
Görüflü

AÇIKLAMA
Sizinle ilgili konularda görüflünüz
al›n›yor mu? Sorusuna çocuklar›n
verdi¤i cevaplarda ortak bir görüfl yok.
Cevaplar genel olarak, evet, hay›r, bazen, k›smen, baz› konularda, ifadelerini içeriyor.
1995’ten bu yana bu soruyla ilgili al›nan çocuk görüfllerinde evet
oran›nda görece bir art›fl var.
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SEK‹Z

Yaflad›¤›n›z çevrede çocuklara karfl› hangi konularda ayr›mc›l›k yap›l›yor?
(Çocu¤a karfl› her türlü ayr›mc›l›¤›n önlenmesi)
Yaflad›¤›m›z yörede ekonomik,
kültürel, s›n›fsal cinsiyet ayr›m›
yap›l›yor
Anamur ‹lçe Ö¤rencisi Meclisi

Sevgi ve bak›m ayr›mc›l›¤›
Babalar genelde erkek çocu¤una
daha titiz davran›yor
Kader Ülkü Kaya

Erkek-k›z ayr›m›
Erkek çocuklarla k›z çocuklar k›yaslan›yor

Küçüklük büyüklük ayr›m› yap›l›yor
Kültürel ayr›mc›l›k

Özel okuldaki çocuklar bizlere
karfl› farkl› davran›yor ve para ile
not al›n›yor
Ece Zengin

Ersagun Elaçmaz

Cinsiyet ayr›m› yap›lmaktad›r

47
SEK‹Z

Yaflad›¤›n›z çevrede çocuklara karfl› hangi konularda ayr›mc›l›k yap›l›yor?
(Çocu¤a karfl› her türlü ayr›mc›l›¤›n önlenmesi)
Yaflad›¤›m›z yörede ekonomik,
kültürel, s›n›fsal cinsiyet ayr›m›
yap›l›yor
Anamur ‹lçe Ö¤rencisi Meclisi

Sevgi ve bak›m ayr›mc›l›¤›
Babalar genelde erkek çocu¤una
daha titiz davran›yor
Kader Ülkü Kaya

Erkek-k›z ayr›m›
Erkek çocuklarla k›z çocuklar k›yaslan›yor

Küçüklük büyüklük ayr›m› yap›l›yor
Kültürel ayr›mc›l›k

Özel okuldaki çocuklar bizlere
karfl› farkl› davran›yor ve para ile
not al›n›yor
Ece Zengin

Ersagun Elaçmaz

Cinsiyet ayr›m› yap›lmaktad›r

48

SES‹M‹Z‹ K‹M DUYACAK?

Daha çok çal›flma ortamlar›nda
›rk ayr›m› yap›l›yor
Yaflad›¤›m›z çevre ‹stanbul ve
Trakya bölgesi oldu¤u için çocuklar aras›nda cinsiyet ayr›m› yap›lmamaktad›r
Maddi duruma göre ayr›mc›l›k
yap›l›yor
Fakir çocuklara, fiziksel kusurlar›
olan çocuklara
Maddi durumla do¤ru orant›l›
olarak ayr›mc›l›k yap›l›yor
Etnik köklere göre ayr›mc›l›k yap›l›yor
Cem Topal

Zaman zaman d›fl görünüfl ve
düflüncelere göre ayr›mc›l›k yap›ld›¤›n› düflüyorum
Göç etti¤i flehir, ›rk ve mezhep
kavramlar›
Evren Aslan
Küçükçekmece Ö¤renci Meclisi
Baflkan›

Ö¤retmenlerin ö¤rencilerle ilgilenmesi konusunda bir ayr›mc›l›k
söz konusu

YAfiADI⁄INIZ ÇEVREDE ÇOCUKLARA KARfiI HANG‹ KONULARDA AYRIMCILIK
YAPILIYOR? (ÇOCU⁄A KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI⁄IN ÖNLENMES‹)

Bence fikir sorma konusunda yap›l›yor

AÇIKLAMA
Onlar›n evinden, onlar›n renginden, onlar›n ülkesinden (!)

Bu yörenin önde gelen isimlerinin çocuklar›n›n iflleri daha çabuk
ve k›sa sürede ifllem görüyor

Özürlü bireyler d›fllan›yor

Köyümüzde cinsiyet ayr›mc›l›¤›
yap›l›yor
Emine Bilen
Yunak ‹lçesi Okul Meclisi Baflkan›

Okul seçme konusunda ayr›mc›l›k yap›l›yor
Parasal anlamda e¤itimde ve ö¤retimde
Ayr›mc›l›k yok. Ama politik konulara pek kar›flam›yoruz
Çocuklar›n aile durumuna göre
ayr›m yap›l›yor
S›la Sar›kaya

K›z çocuklar›n mirastan mahrum
b›rak›lmas›

Do¤a Ekin Do¤an

Velisinin maddi durumuna göre,
düflüncelerine ve dini inançlar›na
göre

Kulu Çocuk Görüflü Raporu
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Aleyna Osanmaz

Zengin-fakir, güzel-çirkin, tembel-çal›flkan gibi konularda ayr›mc›l›k yap›l›yor
Ad›yaman Çocuk Meclisi
Raporu

Ayr›mc›l›k konusunda sözcü¤ün
anlam› bilinmeden, genel bir ifade olarak, yap›lm›yor, sözcü¤ü
kullan›l›yor.
Çocuklar›n büyük ço¤unlu¤u ayr›mc›l›k sözcü¤ünün içeri¤inin
fark›nda de¤il
Ayr›mc›l›k yap›l›yor, diyenlerin
en çok vurgulad›¤› iki sözcük:
cinsiyet ve ›rk
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DOKUZ

Yoksul çocuklar›n haklar› için ne yap›lmal›d›r sizce?
Çocuklar kendi harçl›klar›n› paylaflabilirler
Okula gitmek, mutlu olmak, çikolata fleker yemek, bilgi ö¤renmek, sevilmek onlar›n da hakk›
Karabük Çocuk Meclisleri
Raporu

Durumu çok iyi olan her aile bir
çocu¤a baks›n
Abbas Akbafl
fianl›urfa Ö¤renci Meclisi Baflkan›

Anne ve babalar›na ifl imkan› yarat›lmal›d›r
Sena Kaptan
fianl›urfa Merkez ‹lçe Çocuk Meclisi
Baflkan›

Ailelerine belli bir miktar yard›m
yap›larak en az›ndan e¤itime kazand›r›lmal›d›r
‹brahim Cihad Felhan
fianl›urfa Merkez ‹lçe Temsilcisi

Ailelerine çocu¤u büyütmesi için
gerekli ödenek verilebilir
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Devlet yoksullara daha fazla
önem vermeli
Çocuk fonu oluflturulmal›
Devlet üzerine düfleni yaparsa
problem kalmaz
Burs ba¤lanabilir
Yoksullar›n haklar› için gereken
yap›lmal›

YAfiADI⁄INIZ ÇEVREDE ÇOCUKLARA KARfiI HANG‹ KONULARDA AYRIMCILIK
YAPILIYOR? (ÇOCU⁄A KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI⁄IN ÖNLENMES‹)

Yoksul çocuklar koruma alt›na
al›nmal›

Onlar için bir miting düzenlenmeli

Önce kendi çevremizde çocuklar›n durumu tespit edilmeli

Fatsa Mehmet Akif Ersoy

Mahmut Can Yard›mc›

Anamur Ö¤renci Meclisi

Devlet, okullar›n› bitirmelerini
sa¤lamal›

Okul masraflar› Devlet taraf›ndan
karfl›lanmal›

‹lkö¤retim Okulu Çocuk Meclisi

Yoksul çocuklara güven duyduklar› ortamlarda yaflama hakk› tan›nmal›
Haklar› geniflletilerek sosyal güvence alt›na al›nmal›

En az›ndan onlar için ev verilmeli
Ya¤mur Özger

Maddi destek sa¤lanmal›

Berk Genç

Di¤er çocuklar›n yan›nda eksikli¤ini hissettirmeyecek flartlar sa¤lanmal›
Edirne Çocuk Meclisi’nin
Görüflü

Maddi durumu iyi olmayan aileler
mevsimlik iflçi olarak çal›flt›r›l›yor.
Bu da onlar›n e¤itim ö¤retimden
geri kalmalar›na sebep oluyor.
Bu durumdaki ö¤rencilerin e¤itimlerinin aksamamas› için ailelerine gerekli deste¤in sa¤lanmas›,
deste¤e ra¤men çal›flt›r›l›yorsa
bu ailelere yapt›r›m uygulanmas›
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Aileler bilinçlendirilmeli
Sosyal güvence sa¤lanmal›
E¤itim eflitli¤i sa¤lanmal›
Yard›mlar çocuklar› incitmeyecek
flekilde gerçeklefltirilmeli
Her türlü sosyal haktan yararlanmal› yoksul çocuklar

Sa¤l›k hizmetlerinde eflit davran›lmal›
Amasya Çocuk Meclisi Görüflü

O¤uzhan Öz

K›saca, yaflama ve korunma haklar›n› Devlet sa¤lamal›

Yoksulluk alt›nda ezilmemelidirler

Afyonkarahisar Çocuk Haklar›
Komitesi

Her birey dünyaya eflit flartlarda
gözlerini açmamaktad›r. Toplumda gelir da¤›l›m› eflit yap›lmal›

Ad›yaman Çocuk Meclisi

Neslihan Can

Raporu

Çatalca Çocuk Meclisi Temsilcisi

Tunahan H›d›r

Yoksul çocuklar d›fllanmamal›
Elif Çal›flan

Türkiye’de açl›k s›n›r›n›n alt›nda
900 bin insan yaflad›¤› aç›kland›.
Acaba kaç› çocuk?
Yoksullara özel gelir düzeyi sa¤lanmal›
Fulya Has›rc›

Onlar› herkes gibi görmeliyiz
Dan›flman gözetimi sa¤lanmal›
Tu¤çe Gündo¤an
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Onlar› herkes gibi görmeliyiz
Dan›flman gözetimi sa¤lanmal›
Tu¤çe Gündo¤an
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Tutuklu çocuklara verilen cezalar konusunda ne düflünüyorsunuz?
Öncelikle bütün çocuklar›n suça
kar›flmas› önlenmeli

Çocuklar›n de¤il suçu iflletenlerin
ceza almas› gerekir
Abdullah Akbafl

A¤›r cezalar verilmemeli

fianl›urfa Ö¤renci Meclisi Baflkan›

Ad›yaman Çocuk Meclisi
Raporu

Çocuklar›n suçlu oldu¤undan
çok suça itildiklerini düflünüyo-

Topluma kazand›r›lmal›
Kiflisel geliflimlerini etkileyecek
a¤›r cezalar gereksizdir
Çocuklar›n kendi iste¤iyle yapmad›klar› suçlar› yüzünden çocuklar›n cezaland›r›lmas› yanl›fl

rum
Sena Kaptan

Bence ceza verilmemelidir çünkü
onlar daha çocuk
Meral Özdemir

55
ON

Tutuklu çocuklara verilen cezalar konusunda ne düflünüyorsunuz?
Öncelikle bütün çocuklar›n suça
kar›flmas› önlenmeli

Çocuklar›n de¤il suçu iflletenlerin
ceza almas› gerekir
Abdullah Akbafl

A¤›r cezalar verilmemeli

fianl›urfa Ö¤renci Meclisi Baflkan›

Ad›yaman Çocuk Meclisi
Raporu

Çocuklar›n suçlu oldu¤undan
çok suça itildiklerini düflünüyo-

Topluma kazand›r›lmal›
Kiflisel geliflimlerini etkileyecek
a¤›r cezalar gereksizdir
Çocuklar›n kendi iste¤iyle yapmad›klar› suçlar› yüzünden çocuklar›n cezaland›r›lmas› yanl›fl

rum
Sena Kaptan

Bence ceza verilmemelidir çünkü
onlar daha çocuk
Meral Özdemir

56

57

SES‹M‹Z‹ K‹M DUYACAK?

Çocuklar› suça iten ortamlar›n
ortadan kald›r›lmas›
Çorum Çocuk Meclisi Raporu

Her zaman çocuk olduklar› için
daha baflka yol bulunmal›
Mustafa Geren

Suçlu çocuk yoktur, suça itilmifl
çocuklar vard›r
Adana Çocuk Meclisi Görüflü

Islahevinde cezaland›rmak yerine
toplum içinde rehabilitasyon
amac›yla psikolojik destek verilmeli
‹zmir Çocuk Meclisi Görüflü

Bence çocuklara uzun y›llar hapis
cezas› verilmemeli.
Onlara gerekli bilinci verip bir
meslek sahibi olmalar› sa¤lanmal›
Serra Ergüven

Cezalar çok a¤›r

ON B‹R

Özellikle çocuklar›n suça kar›flmas› önlenmeli
Ceza evlerinde e¤itimleri sa¤lanmal›
Ad›yaman Çocuk Meclisi
Raporu

Tutuklu çocuklara verilen cezalar
onlar› topluma kazand›rmaya yönelik olmal› (Kitap satt›rmak, kitap okumak)
Beyflehir Çocuk Meclisi Görüflü

Cezaevinde yat›rmak yerine topluma kazand›rma yolunun izlenmesi daha do¤ru olur

Haklar›n›z gerçekleflmedi¤inde nerelere baflvurabilmek size kolay gelirdi?
Büyüklere, resmi makamlara, yö-

Rehber ö¤retmenime. Onun ai-

neticilere

lemle konuflmas›n› isterim
Beyza Nur Akpolat

Alperen Topaç

Çocuklar›n suça yönelik giriflimlerinden önce tedbir al›nmal›
Kerim Fatih Koval›

Yal›höyük Ö¤renci Meclisi Baflkan›

E¤er büyük bir sorunsa Devlet’e
Dünyada çocuk haklar› için çal›-

baflvurmak

flan vak›f ve kurumlara

Beste Yüksel

Mustafa Bu¤ra Göktafl

Ö¤retmenime, polise ya da beleÇocuk Haklar› Mahkemesi’ne
Yeliz Ürgün

diyeye
Zeynep Sülün

56

57

SES‹M‹Z‹ K‹M DUYACAK?

Çocuklar› suça iten ortamlar›n
ortadan kald›r›lmas›
Çorum Çocuk Meclisi Raporu

Her zaman çocuk olduklar› için
daha baflka yol bulunmal›
Mustafa Geren

Suçlu çocuk yoktur, suça itilmifl
çocuklar vard›r
Adana Çocuk Meclisi Görüflü

Islahevinde cezaland›rmak yerine
toplum içinde rehabilitasyon
amac›yla psikolojik destek verilmeli
‹zmir Çocuk Meclisi Görüflü

Bence çocuklara uzun y›llar hapis
cezas› verilmemeli.
Onlara gerekli bilinci verip bir
meslek sahibi olmalar› sa¤lanmal›
Serra Ergüven

Cezalar çok a¤›r

ON B‹R

Özellikle çocuklar›n suça kar›flmas› önlenmeli
Ceza evlerinde e¤itimleri sa¤lanmal›
Ad›yaman Çocuk Meclisi
Raporu

Tutuklu çocuklara verilen cezalar
onlar› topluma kazand›rmaya yönelik olmal› (Kitap satt›rmak, kitap okumak)
Beyflehir Çocuk Meclisi Görüflü

Cezaevinde yat›rmak yerine topluma kazand›rma yolunun izlenmesi daha do¤ru olur

Haklar›n›z gerçekleflmedi¤inde nerelere baflvurabilmek size kolay gelirdi?
Büyüklere, resmi makamlara, yö-

Rehber ö¤retmenime. Onun ai-

neticilere

lemle konuflmas›n› isterim
Beyza Nur Akpolat

Alperen Topaç

Çocuklar›n suça yönelik giriflimlerinden önce tedbir al›nmal›
Kerim Fatih Koval›

Yal›höyük Ö¤renci Meclisi Baflkan›

E¤er büyük bir sorunsa Devlet’e
Dünyada çocuk haklar› için çal›-

baflvurmak

flan vak›f ve kurumlara

Beste Yüksel

Mustafa Bu¤ra Göktafl

Ö¤retmenime, polise ya da beleÇocuk Haklar› Mahkemesi’ne
Yeliz Ürgün

diyeye
Zeynep Sülün

58

59

SES‹M‹Z‹ K‹M DUYACAK?

Anneme ve babama
Berfin Karaman

Bunun için 112 gibi bir hat aç›labilir
Fatma Demirci

En kolay yer, beni anlayan bir büyü¤üm varsa ona, kötü bir durumda polise

Önce büyüklerime, sonra yetkili
kurumlara

Elif Güleli

Elif Beyza Erözlü
Akören Ö¤renci Meclisi Baflkan›

En yak›n çocuk haklar› kurumuna
Kübra Aygören

Çevredeki çocuk derneklerine
Mehmet Ata Hisar

Haklar›m› korumaya çal›fl›r›m
Beyza Özcan

Milli E¤itim Bakanl›¤›’na
Menekfle Tafl

Okul idaremize
Alt›n Ekin Çocuk Meclisi
Görüflü

Hem ö¤rencilerin do¤rudan ulaflabildi¤i hem de ilgili resmi kurumlara do¤rudan ulaflabilen bir
komisyona
Akflehir Çocuk Meclisi Görüflü

GENEL ÖNER‹LER
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Türkiye’de çocuklar için yap›lmas›n› istedi¤iniz üç
fley nedir?
• 18 yafl›na kadar maafl ba¤lanmas›
• Çocuk haklar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›
• Cinsiyet ayr›m›n›n ortadan kald›r›lmas›

• Anaokullar› ço¤als›n
• Oynayabilece¤imiz parklar yap›ls›n
• Oyuncak, dondurma, fleker
fabrikalar› yap›ls›n

Sena Kaptan

Görüflü

• fiiddet uygulanmamas›
• K›z çocuklar›n›n okutulmas›
• Çocuklar› çal›flt›ran ailelere ve
iflyeri sahiplerine en a¤›r cezalar›n verilmesi
Ad›yaman Çocuk Meclisi
Raporu

Karabük Çocuk Meclisi

• Adalet, adalet, adalet
• Genifl kapsaml› sosyal hayat
• Daha yüksek seviyeli e¤itim
Sultangazi Çocuk Meclisi
Görüflü
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• Sokak çocuklar›n›n sorunlar›n›n giderilmesi
• Okula gitmeyenlerin e¤itime
dahil edilmesi
• Birey olarak toplumda daha
fazla de¤er verilmesi

• Çocuk istismar› (cinsel, fiziksel,
ruhsal) art›k bitmeli

Büflra Can

• Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nin
Türkiye’de tam olarak uygulanmas›
• Çocuklara fliddetin her türlüsünün yasaklanmas›
• Çocuklar için flikayet ve baflvuru mekanizmalar›n›n oluflturulmas›

• Ö¤renci meclisi arac›l›¤›yla
okul yönetiminin iflbirli¤i
• Yeteneklilerin erken tespiti ve
önü kapat›lmadan desteklenmesi
• Yasalar› düzenlerken duygulara önem verilmesi ve yasalar
hakk›nda bilgilendirme
Okay Atik

• Liseler aras› eflitlik
• Ö¤renci kay›rma ve ayr›mc›l›¤›n yok olmas›
• Zeki ve becerikli ö¤rencilerin
topluma kazand›r›lmas›
Salim Gürsoy

• Engelli çocuklar›n toplumdan
soyutlanmamas›
• Sokak çocuklar› konusunda art›k bu geri kal›nm›fll›ktan kurtulal›m

Eren Aslan
Küçükçekmece Ö¤renci Meclisi
Baflkan›

‹stanbul Çocuk Meclisi Görüflü

• S›navlar kalks›n
• Spor alanlar› artt›r›ls›n
• Sanata daha çok önem verilsin
Sar›yer Özdemir Sabanc› Lisesi
Görüflü

• Çocuk yuvalar›n› daha yaflan›l›r hale getirmek
• Çocuk köyleri kurmak
• Çocuk haklar›n› korumak
Alperen Topaç

• Milyonlarca kitap da¤›t›ls›n

TÜRK‹YE’DE ÇOCUKLAR ‹Ç‹N YAPILMASINI ‹STED‹⁄‹N‹Z
ÜÇ fiEY NED‹R?
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• Yoksul çocuklara yard›m yap›ls›n
• Yoksul çocuklar›n okula gitmesi sa¤lans›n

• S›nav kalks›n
• Çocuklara aileleri k›s›tlama getirmesin
• ‹yi bir e¤itim hakk› tan›ns›n

Buse Yak›n

Elif Esin Özbek

• Sabahç›lar saat 10.00’da okula
gelsin
• Teneffüslerde ödev yapmak
serbest olsun
• Okulun kantininde dondurma
sat›ls›n

• Kütüphaneler çok olsun
• Oyun alanlar› çok olsun
• Önemli konularda çocuklara
da fikirleri sorulsun

Dila Tayiz

Ahsen Arabac›
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Dünyada çocuklar için yap›lmas›n› istedi¤in üç fley
nedir?
• Çocuklar›n çal›flt›r›lmamas›
• Çocuklar›n savafltan uzak tutulmas›
• Zor koflullardaki çocuklara bütün insanlar›n yard›m etmesi

• Aç kalmamalar›
• ‹yi bir yaflam sürmeleri
• Adaletli bir dünyada yaflamalar›
Elcan Tokmak

Ad›yaman Çocuk Meclisi
Raporu

• Bar›nma
• Korunma
• E¤itim hakk›
Resul Tüfekçio¤lu

• Tüm çocuklar›n eflit olmas›
• Haklar›n›n ö¤retilmesi
• E¤itim sa¤lanmas›
Begüm Öztozlu

• Çocuklar›n araflt›rma yapabilecekleri uluslararas› bir örgütün
kurulmas›
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• Dil, din, ›rk gözetmeksizin bütün çocuklara eflit haklar sa¤lanmas›
• Çocuklar›n düflüncelerini özgürce paylaflmalar›
‹zmir Çocuk Meclisi Raporu

• Savafl ma¤duru olmamalar›
• Depremde ailesini kaybedenlere yard›m edilmesi
• Çocuk haklar›n›n izlenmesi

• Okumalar›
• Yaflamalar›
• Özgür olmalar›

KAYNAKÇA
Fatma Nur Alp

• Açl›ktan çocuklar ölmesin
• Savafllarda çocuklar ölmesin
• Çocuklara sa¤l›kl› bir çevre b›rak›ls›n
Fatsa-Toki ‹lkö¤retim Okulu
Çocuk Meclisi Görüflü

Sena Kaptan

• Hiçbir çocu¤un savafl görmemesi
• Hiçbir çocu¤un açl›ktan ölmemesi
• Tüm çocuklara eflit davran›lmas›
Adana Çocuk Meclisi Görüflü

• Ayr›mc›l›k yap›lmamas›
• Her çocu¤un okula gitmesi
• Kimsesiz çocuklar›n aile edinmesi
‹rem N. Yazan

• Eflit haklara sahip olmal›
• Geliflmemifl ülkelerdeki çocuklar desteklenmeli
• Dünya çocuklar› bar›fl ve huzur
içinde yaflamal›
Melike Nur Balç›k

• Çocuk istismar›n›n önlenmesi
• Din, dil, ›rk ayr›m›n›n yap›lmamas›
• Çocuklar›n kötü ve a¤›r ifllerde
çal›flt›r›lmamas›
Mezitli Ö¤renci Meclisi Görüflü

Hodgkin, Rachel, Newel, Peter (1998) Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›. Ankara: Unicef Türkiye Temsilcili¤i Yay›nlar›
fiirin, Mustafa Say›ta, Sevgi Usta: (2000) Lütfen Bizi Dinleyin! I. ‹stanbul Çocuk Kurultay› Kurultay Çocuk Görüflü Kitab›. ‹stanbul:Çocuklar› Vakf› Yay›nlar›
fiirin, Mustafa Ruhi, Bence Biz (2004) I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Kongre Çocuk Görüflü Kitab›. ‹stanbul: Çocuk Vakf› Yay›nlar›
De¤irmencio¤lu, M. Serdar, Sesimi Duyun “Benim de Sesim Var”
(2005)Ankara: Kök Yay›nc›l›k
Polat, O¤uz. Gezer, Tanzer. (2007) Sosyal ‹çerme ve Çocuklar›n Kat›l›m› ‹stanbul: Sokak Çocuklar› Rehabilitasyon Derne¤i Yay›nlar›
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• Din, dil, ›rk ayr›m›n›n yap›lmamas›
• Çocuklar›n kötü ve a¤›r ifllerde
çal›flt›r›lmamas›
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