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I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, başlangıcından sonuçlanıncaya ka-
dar, çocuk ve yetişkinlerin kendilerini ifade ettiği, görüşlerini açıkla-
dığı ve eleştirilerinin dikkate alındığı uzun bir sürecin sonunda ger-
çekleşti. Kongre, Türkiye’de ilk kez düzenlenmiş olmasına rağmen, hiç-
bir aşamasında çocuklar adına hareket edilmedi ve Kongre’nin koza-
sı, çocuklar dinlenerek örüldü. Kongre, Türkiye genelinde 6230 öğren-
ci ve çocuk meclisi üyesinin görüşlerinden oluşan Sesimizi Kim Duya-
cak! 2010 Çocuk Görüşü Raporu’nu 23 Nisan 2010 tarihinde açıklaya-
rak ülke ölçekli bu büyük çocuk ödevine başladı. Kongre, çocuk konu-
sunda açılımı önermekle kalmadı, yetişkinlerle birlikte yönetilecek bir 
kongre geleneğini de başlatmış oldu. Bu yönüyle Kongre, çocuk hakları 
bağlamında yalnızca ülkemizde değil, dünyada da bir ilk.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin çocuk tarihimize düştüğü en 
önemli kayıtlardan biri ise, merkezini çocuk hakları kültürünün oluş-
turduğu, çocuk ve yetişkinlere yönelik yayınlarla gerçekleşti. Çocuk ve 
yetişkin bildiri kitapları yanında, 2010 yılı boyunca hazırlanan yayın-
larla da iz bırakmayı amaçlamıştır bu kongre. 2012-2016 yıllarını kap-
sayacak I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi Belgesi’nin birinci taslağını 
hazırlayarak Kongre Genel Kurulu’na sunulması ise, Türkiye’nin çocuk 
tarihinde tam bir dönüm noktasıdır… 

Kongre’nin
Sunuşu
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Son çeyrek yüzyılda çocuk araştırmalarındaki 
artış dikkatlerden kaçmasa da, Türkiye’de ço-
cuk hakları çalışmaları hiçbir kök çocuk soru-
nunun çözümüne yönelecek kuşatıcılıkta de-
ğildir henüz. Bu açmazın nedeni, üniversite-
lerin çocuk konusunda çok alanlı çalışma an-
layışından uzak olmasıdır. Türkiye’nin öğren-
mesi ve aşması gereken asıl mesele ise, çocuk 
sorunlarının tek başına çözülemeyeceği ger-
çeğini bir an önce fark etmesidir. Aileden so-
yutlanmış çocuk yaklaşımının çözümsüzlük 
sarmalının genişlemesinden başka bir sonuç 
doğurmayacağı da ortada. Kongrenin, çocuk 
hakları kültürüyle ilgili bütün yayınlarında 
aile, çocuk, toplum, Devlet odaklı yaklaşımın 
tercih edilmesinin nedeni ise bütün yönleriy-
le çocukla ve çocuk gerçeğiyle yüzleşme çaba-
sı olarak kabul edilebilir.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi yayınlarının 
kalıcılığı ve çok yönlülüğü, çocuk, çocukluk 
ve çocuk hakları kültürü konusunun edebiyat 
ve sanat boyutu ile sağlanmıştır. Çocuk edebi-
yatı ve yetişkin edebiyatının yetkin kalemleri-
nin çocuk hakları kültürüne dayalı yeni yazıl-
mış metinleri bu kongreyi daha da kalıcı du-
ruma getirmiştir. Kongre, çeviri yoluyla kitap 
yayımlama kolaycılığını değil, yerli birikime 
dayanarak çok önemli bir potansiyeli hareke-
te geçirmiştir.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin amacı 
ve işlevinde vurgulandığı gibi, kongre, çocuk 
hakları konusunu medeniyet ölçekli bir anla-
yışla okumayı öneren düşüncenin ilk uygula-
masıdır. Kongrenin ana fikri, yalnızca çocuk 
konusunun değil, birey, toplum ve Devlet so-
runlarının medeniyete dayalı bir yaklaşımla 
çözüleceği düşüncesine dayanmaktadır. Çün-

kü, hiçbir çocuk sorunu tek başına varolma-
mıştır ve çözüldüğünde de tekrarlanmayacağı 
iddia edilemez.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, çocukların 
hayata iyi bir başlangıç yapabilmesi için önce 
yetişkinlerin sorumluluklarını hatırlatıyor bi-
reylere, topluma ve Devlet’e. Bu yönüyle çocuk 
hakları öğretimi, önce anne-baba merkezlidir. 
Bu konuda ülke olarak sormamız gereken üç 
ana soru ise şunlardır: Çocuklarımızın hakla-
rını bilerek büyümelerini ve gelişmelerini isti-
yor muyuz? Toplum olarak çocuklarımızla ha-
yatı paylaşmaya hazır mıyız? Devlet, çocukla-
rın esenliği için görev ve sorumluluklarını nasıl 
yerine getirecek?

Bu üç ana sorunun Kongre yayınlarında bütün 
yönleriyle cevabı yok elbette. Ancak Kongre; 
medeniyet, aile, çocuk, toplum ve Devlet bağ-
lamında yetişkinlere çocuk hakları kültürü 
kaynaklarını sunarak yeni bir çocuk okuması 
yapılmasını öneriyor: Hazır mısınız?..

Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı 
Kongre Genel Yönetmeni

Prof. Dr. Aydın Gülan
Kongre Başkanı



Her Çocuk Haklarıyla Doğar8 |

Sevgili arkadaşlarım, 

Ben de sizin gibi çocuktum. Hem de köy çocuğu. Çok erken uzaklaş-
tım çocukluktan. Yine de ömrümün en güzel evresi, çocukluğum. Ço-
cukken bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Büyüyünce çocuklu-
ğumu özlemenin nedeni de bu olsa gerek…

Çocukluğumuzda hangi haklarımızın olduğunu bilmezdik. Doğrusu 
büyüklerimiz de haklarımızı bilmezdi. Çocuklar sevilirdi sevilmesine, 
ancak çocuklara saygı duyulduğunu hissetmezdik. Büyüklerimizin ek-
sikliği değildi bu. Onlar da haklarını bilmeden ve kendilerine saygı du-
yulduğunu hissetmeden büyüdüler çünkü…

Yeni dünya daha başka: Çocukların haklarını önce anne-babalar öğ-
reniyor artık. Çocuklarının haklarını bilmeyen anne-babanın durumu 
hiç de kolay değil. Haklarını bilen çocuk ile çocukların ve haklarını bil-
meyen anne-babaların çocuklarıyla karşı karşıya gelmelerinin ne anla-
ma geldiğini tahmin edebiliyorsunuz değil mi?…

Her çocuğun haklarını savunması en doğal hakkı. Kimse buna itiraz et-
miyor zaten. Çocukların haklarını bilmesi, öğrenmesi ve yaşaması daha 
da önemli. Burada duralım biraz: Çocuklara hakları yetişkinlerce ya da 
okulda öğretilmezse haklarını öğrenmeden mi büyürler? Ne dersiniz?

- Haklarımızı öğrenebiliriz! Dediğinizi duyar gibiyim. Bence de öğre-
nebilirsiniz. Bunun için biraz istekli olmanız yeterli. İstekli olmanız ise 
haklarınızı bilerek büyümenizi sağlar. Böylece duygularınızı, düşünce-
lerinizi ifade etmeniz kolaylaşır. Haklarınızı öğrenmekle kalmaz arka-
daşlarınızın haklarını öğrenmesine de öncülük edebilirsiniz. Bu durum 
aileniz için de geçerlidir. Böylece, çocuk olma ve çocukluğunuzu yaşa-
ma hakkı çok daha anlamlı duruma gelir. Birey olma hakkına da eriş-
miş olursunuz…

Önsöz
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Gözlerini dünyaya açan her çocuğun güzel bir 
dünyada yaşama hakkı olduğunu bilerek hak-
larımızı öğrenmeye başlamalıyız. Birinci ço-
cuk hakları dersi, yaşama ve sağlığımızı ko-
ruma haklarınızla ilgili. Gelişmemiz ve hayata 
iyi bir başlangıç yapmamız ikinci çocuk hakla-
rı dersinin başlığı. Güç koşullardaki çocuklar 
için koruma ve bakılma hakkı üçüncü çocuk 
hakları dersimiz. Dördüncü ve çok önemli ço-
cuk hakları dersimiz ise çocuklarla ilgili konu-
larda çocukların görüşünün alınması yani ka-
tılım hakkı. Beşinci çocuk hakları dersi de di-
ğerleri gibi önemli: Çocuğa karşı her türlü ay-
rımcılığın önlenmesi.

Çocuk haklarının ana dersine gelince: 

Çocuk haklarının başarıyla öğrenilmesi ve uy-
gulanması için çocuk haklarının bütününde 
çocuğun temel yararının gözetilmesi gerekir. 
Çocuğun öncelikli yüksek yararını kim göze-
tecek? Anne-babalar, toplum ve Devlet. Çün-
kü, çocukların esenliği ve mutlu bir çocuk-
luk yaşamaları için her biri ayrı ayrı çocuklara 
karşı sorumludur…

-Haklarımı nereden öğrenmeye başlayabili-
rim? sorusunu soranların da sesini duyar gi-
biyim. Cevabım hazır: Resimli Çocuk Hak-
ları Kültürü Kitabı’ndan. BM Çocuk Hakları  
Sözleşmesi’nin ilk 40 maddesini Türkiye’nin 40 
çizeri sizin için resimle yorumladı. Her madde 
için resimli bir dünya çizdiler size. Maddele-
rin içeriğini resimlere yansıttılar. Dünyada ilk 
kez Türkiye’de gerçekleşti bu çalışma. Kitapta 
Anayasa’nız olan Sözleşme metnine de yer ver-
dik. Elbette çocukların hakları Sözleşme’deki 
haklarla sınırlı değil. Yine de Sözleşme’yi ço-
cuk haklarıyla ilgili ilk çocuk hakları haritası 
kabul edebilirsiniz… 

Haklarınızı öğrendikçe ve yaşadıkça hayatı-
nızda bir çok şeyi anlamayı daha kolay başara-
caksınız: Hangi ortamda doğarsa doğsun ço-
cukların kardeş olduğunu. Kardeşlerimizi sev-
meyi ve saygı duymayı. Hiç birinin ırkını, di-
nini ve rengini ayırmamayı. Dilleri ayrı olsa 
da kolay anlaşabileceğimizi. En büyük zengin-
liğimizin farklılıklara saygı olduğunu. Değişik 
aile ortamlarında büyüsek de birbirimizi anla-
yabileceğimizi ve dünyada birlikte yaşayabile-
ceğimizi. İstismar edilmemeyi. Duygularımı-
zı ve düşüncelerinizi ifade etmeyi. Haksızlığa 
uğramış kardeşlerimizi savunmayı. Şimdiden 
büyük düşünmeyi. Evet, bunların hepsini ve 
daha fazlasını başarabilirsiniz ve bu sizin istek 
duymanıza bağlı…

Unutmayın e mi!.. Dünya bildiğiniz kadardır. 
Bilmediğiniz ve yaşamadığınız haklar dünya-
nızı ve dünyayı küçültür. Oysa siz daha büyük 
bir dünyayı hayâl etmelisiniz. Şunu da unut-
mayın: Hayâl eden başarabilir…

Mustafa Ruhi Şirin

14 Ocak 2011, Nişantaşı
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Bu Sözleşmeye Taraf Devletler:

Birleşmiş Milletler Andlaşması’nda ilan edilen ilkeler uyarınca insan-
lık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysi-
yetle birlikte, eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınma-
sının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek,

Birleşmiş Milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, in-
san olarak taşıdığı haysiyet ve değere olan kesin inançlarını Birleşmiş 
Milletler Andlaşması’nda bir kez daha doğrulamış olduklarını ve daha 
geniş bir özgürlük ortamında toplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaşam 
düzeyi sağlama yolundaki kararlılıklarını hatırda tutarak,

Birleşmiş Milletler’in, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde ve Ulusla-
rarası İnsan Hakları Sözleşmelerinde herkesin, bu metinlerde yer alan 
hak ve özgürlüklerden ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da baş-
ka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya baş-
ka durumdan kaynaklanan ayırımlar dahil, hiçbir ayırım gözetilmeksi-
zin yararlanma hakkına sahip olduklarını benimsediklerini ve ilan et-
tiklerini kabul ederek,

Çocuk Hakları 
Sözleşmesi
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Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’n-
de, Birleşmiş Milletlerin, çocukların özel ilgi 
ve yardıma hakkı olduğunu ilan ettiğini anım-
sayarak,

Toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin 
ve özellikle çocukların gelişmeleri ve esenlik-
leri için doğal ortamı oluşturan ailenin toplum 
içinde kendisinden beklenen sorumlulukla-
rı tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli 
koruma ve yardımı görmesinin zorunluluğu-
na inanmış olarak,

Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak ge-
lişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış ha-
vasının içindeki bir aile ortamında yetişmesi-
nin gerekliliğini kabul ederek,

Çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdü-
rebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve 
Birleşmiş Milletler Andlaşması’nda ilan edilen 
ülküler ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgö-
rü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla ye-
tiştirilmesinin gerekliliğini gözönünde bulun-
durarak, 

Çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliği-
nin, 1924 tarihli, Cenevre Çocuk Hakları 
Bildirisi’nde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Bir-
leşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu’nca 
kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisi’nde be-
lirtildiğini ve İnsan Hakları Evrensel Bildi-
risi’nde, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslara-
rası Sözleşmesi’nde (özellikle 23 ve 24’üncü 
maddelerinde) ve Ekonomik, Sosyal ve Kül-
türel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’de 
(özellikle 10’uncu maddesinde) ve çocukların 
esenliği ile ilgili uzman kuruluşların ve ulus-
lararası örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerin-
de tanındığını hatırda tutarak, Çocuk Hakları 

Bildirisi’nde de belirtildiği gibi “çocuğun gerek 
bedensel gerek zihinsel bakımdan tam erginli-
ğe ulaşmamış olması nedeniyle doğum sonra-
sında olduğu kadar, doğum öncesinde de uy-
gun yasal korumayı da içeren özel güvence ve 
koruma gereksiniminin bulunduğu”nu hatır-
da tutarak, ulusal ve uluslararası düzeyde ço-
cukları aile yanına yerleştirme ve evlat edin-
meye de özel atıfta bulunan Çocuğun Korun-
ması ve Esenliğine İlişkin Toplumsal ve Hu-
kuksal İlkeler Bildirisi; Çocuk Mahkemele-
rinin Yönetimi Hakkında Birleşmiş Millet-
ler Asgari Standart Kuralları (Beijing Kuralla-
rı) ve Acil Durumlarda ve Silahlı Çatışma Ha-
linde Kadınların ve Çocukların Korunmasına 
İlişkin Bildiri’nin hükümlerini anımsayarak, 
Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşul-
lar altında yaşayan ve bu nedenle özel bir ilgiye 
gereksinimi olan çocukların bulunduğu bilin-
ci içinde, Çocuğun korunması ve uyumlu ge-
lişmesi bakımından her halkın kendine özgü 
geleneklerinin ve kültürel değerlerinin taşıdığı 
önemi gözönünde tutarak, her ülkedeki, özel-
likle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların 
yaşama koşullarının iyileştirilmesi için ulus-
lararası işbirliğinin taşıdığı önemin bilincin-
de olarak,

Aşağıdaki kurallar üzerinde anlaşmaya var-
mışlardır:



Her Çocuk Haklarıyla Doğar12   |

1962 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğunda 
resim yapmayı bir oyun gibi görerek hayatı 
tanımaya başladı. Çeşitli stillerde resim 
çalışmaları gerçekleştirdi. 

Gazi Üniversitesi Resim Bölümü’nde süren 
eğitimi boyunca, Çarşaf mizah dergisine 
karikatürler ve Öğün Yayınları’nın çocuk 
kitaplarına illüstrasyonlar yaptı. Türkiye’de 
bulunduğu yıllarda ayrıca, haftalık mizah 
dergisi Gırgır’da karikatürist ve aylık çocuk 
dergisi Başak Çocuk’da illüstratör olarak 
profesyonel çalışmalarına devam etti. 

1993 yılından bu yana çalışmalarını İsviçre’de 
sürdürmektedir.

Soner HİZARCİ
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Bu Sözleşme uyarınca 
çocuğa uygulanabilecek 
olan kanuna göre daha 
erken yaşta reşit olma 
durumu hariç, onsekiz 
yaşına kadar her insan 
çocuk sayılır 

>1 Çocuğun Tanımı
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1955 yılında Düzce’de doğdu. Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 
Resim Bölümü’nden mezun oldu. 30 yıldır 
çocuk kitapları resimliyor. Öyküler, ders 
kitapları ve çocuk dergileri olmak üzere 
500’ün üzerinde kitap resimledi. Çeşitli karma 
sergilere katıldı. Çocuklara resim dersleri 
verdi. Ebru ve seramik çalışmaları yaptı.

2004 yılında Japonya’da düzenlenen “Asya 
Kitap Resimleme Bienali’nde” Türkiye’yi 
temsil eden çizerler arasında yer aldı. 2005 
yılında Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği 
“Resim Emek Ödülü”nü, 2007 yılında Çocuk 
ve Gençlik Yayınları Derneği “Yılın Çocuk 
Kitabı” ödüllerinde “En iyi Çocuk Kitabı 
Tasarımı” dalında “özendirme ödülü” ile 2007 
Tudem Resimli Çocuk Kitabı Yarışmasında 
“Birincilik Ödülü”nü aldı.

Türkiye’nin önde gelen çizeri İstanbul’da 
yaşıyor. Evli ve iki çocuk annesi.

Saadet CEYLAN
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1- Taraf Devletler, bu 
Sözleşmede yazılı olan 
hakları kendi yetkileri 
altında bulunan her 
çocuğa, kendilerinin, 
ana babalarının veya 
yasal vasilerinin sahip 
oldukları ırk, renk, 
cinsiyet, dil, siyasal ya 
da başka düşünceler, 
ulusal, etnik ve sosyal 
köken, mülkiyet, sakatlık, 
doğuş ve diğer statüler 
nedeniyle hiçbir ayrım 

gözetmeksizin tanır ve 
taahhüt ederler 

2- Taraf Devletler, 
çocuğun ana-babasının, 
yasal vasilerinin veya 
ailesinin öteki üyelerinin 
durumları, faaliyetleri, 
açıklanan düşünceleri 
veya inançları nedeniyle 
her türlü ayırıma veya 
cezaya tabi tutulmasına 
karşı etkili biçimde 
korunması için gerekli 
tüm uygun önlemi alırlar 

>2 Ayırım Gözetmeme
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1970 yılında İstanbul’da doğdu.

İlk karikatürü 14 yaşındayken Gırgır mizah 
dergisinde yayımlandı. Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra çeşitli reklam 
ajanslarında sanat yönetmeni olarak çalıştı.

İlk resimlediği öykü kitabı Çocuk Vakfı 
Yayınları’ndan çıkan Uçan Eşek’tir. Karikatür, 
grafik tasarım ve illüstrasyon alanlarında 
ulusal ve uluslararası ödüller kazandı.

2000 yılından beri New York’ta yaşamaktadır.

Necdet YILMAZ
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1- Kamusal ya da özel 
sosyal yardım kuruluşları, 
mahkemeler, idari 
makamlar veya yasama 
organları tarafından 
yapılan ve çocukları 
ilgilendiren bütün 
faaliyetlerde, çocuğun 
yararı temel düşüncedir 

2- Taraf Devletler, 
çocuğun ana-babasının, 
vasilerinin ya da 
kendisinden hukuken 
sorumlu olan diğer 
kişilerin hak ve ödevlerini 
de gözönünde tutarak, 
esenliği için gerekli 

bakım ve korumayı 
sağlamayı üstlenirler ve 
bu amaçla tüm uygun 
yasal ve idari önlemleri 
alırlar 

3- Taraf Devletler, 
çocukların bakımı veya 
korunmasından sorumlu 
kurumların, hizmet ve 
faaliyetlerin özellikle 
güvenlik, sağlık, personel 
sayısı ve uygunluğu ve 
yönetimin yeterliliği 
açısından, yetkili 
makamlarca konulan 
ölçülere uymalarını 
taahhüt ederler 

>3 Çocuğun Yüksek Yararı
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Nazan ERKMEN
13 Şubat 1945’de Balıkesir’de doğdu. İstanbul 
Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden 
mezun oldu. Lisans, yüksek lisans ve doktora 
eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı. Doçentlik 
(1994) ve profesörlük (1996) unvanlarını da 
aynı kurumdan aldı. 2006 yılından bu yana 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı olarak görev yapmaktadır.

İhtisas alanı illüstrasyon sanatıdır. Grafik 
bölümü öğretim üyeliği görevini de 
sürdürmektedir. Ülkemizde, resimlediği 
çocuk kitaplarıyla tanındı. Ayrıca dergilerde, 
günlük gazetelerde, çeşitli sanat ve aktüel 
dergilerinde pek çok illüstrasyonu yayımlandı. 
Yayınevlerine sayısız dergi kapağı resimledi. 
Ulusal ve uluslararası düzeyde ödüller kazandı. 
Eserleri Japonya Hiroko Mori ve Stayss 
Müzesi, Alanya Belediye Başkanlığı, Balıkesir 
Çağdaş Sanat Müzesi, Adana Müzesi, Mersin 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Destek Reasürans ve 
çeşitli kişisel koleksiyonlarda bulunmaktadır. 
İstanbul Yardımseverler Derneği, Çocuk ve 
Gençlik Yayınları Derneği, Türk İllüstratörler 
Derneği, Kadınlar Eserleri Kütüphanesi, 
Yardımsevenler Derneği üyesidir. 2007-2008 
yılında Türkiye’den Andersen ödülüne aday 
gösterildi.
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Taraf Devletler, bu 
Sözleşmede tanınan 
hakların uygulanması 
amacıyla gereken her 
türlü yasal, idari ve 
diğer önlemleri alırlar  
Ekonomik, sosyal ve 
kültürel haklara ilişkin 
olarak, Taraf Devletler 
eldeki kaynaklarını 
olabildiğince geniş 
tutarak, gerekirse 
uluslararası işbirliği 
çerçevesinde bu tür 
önlemler alırlar 

>4 Hakların Uygulanması
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1946 yılında Erzincan’da doğdu. Çocuk yaşta 
hayatını kazanmak için tabelacılık dahil çeşitli 
işlerde çalıştı. 1969 yılında Beyoğlu Şehir 
Galerisi’nde ilk resim sergisini açtı ve o yıl girdiği 
bir reklam şirketinde çizgi film fonu resimleyerek 
profesyonel anlamda illüstrasyona yöneldi.

İlk roman kapağını 1972 yılında hazırladı. 1974 
yılında kendi atölyesini açarak çocuk kitapları 
resimlemeye başladı. Bin beş yüzü aşkın çocuk 
kitabı ve roman kapağı resimledi. Türkiye’nin en 
çok tanınan, en fazla çocuk kitabı resimleyen ve 
adına Resimli Çocuk Kitapları Müzesi kurulmayı 
hak etmiş çizeridir.

İllüstrasyon ve resimlerinde Doğu ve Batı 
sanatını kendine özgü tarzı içinde birleştirdi. 
Resmi ve illüstrasyonu kendisini ve fikirlerini 
canlandırma sebebi ve aracı olarak gördü. Bu 
düşüncesi onu sürekli denemelerle sanatını 
yenilemeye ve yeniledikçe üretme döngüsüne 
yerleştirdi. Kendi sanatsal tavrından kopmadan, 
yeniliklerin ve sürpriz çalışmaların kapılarını 
araladı. Yerleşmiş sanat değerlerinden 
uzaklaşmadan resim ve illüstrasyon sanatına 
çağdaş yorumlar getiren eserler verdi.

Birçok resim ve illüstrasyon sergisi açtı.
Resim ve illüstrasyon dalında ödülleri olan 
Delioğlu, İstanbul Cağaloğlu’ndaki atölyesinde 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Mustafa DELİOĞLU
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Taraf Devletler, bu 
Sözleşmenin çocuğa 
tanıdığı haklar 
doğrultusunda 
çocuğun yeteneklerinin 
geliştirilmesi ile 
uyumlu olarak, çocuğa 
yol gösterme ve onu 
yönlendirme konusunda 
ana-babanın, yerel 
gelenekler öngörüyorsa 
uzak aile veya 
topluluk üyelerinin, 
yasal vasilerinin veya 
çocuktan hukuken 
sorumlu öteki kişilerin 
sorumluluklarına, 
haklarına ve ödevlerine 
saygı gösterirler 

>5 Ana-babanın Yönlendiriciliği ve 
Çocuğun Yeteneklerinin Gelişimi
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Ekim 1962’ de Ankara’da doğdu. Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 
Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. 1981-1995 
yıllarında çeşitli kuruluşlarda grafikerlik ve 
sanat yönetmenliği yaptı. Çocuk dergilerinde 
ve kitaplarında öykü ve resim çalışmaları 
yayımlandı. Yayımlanmış çeşitli kitapları 
var. 1994 yılında Japonya’da düzenlenen 
Uluslararası 9. Noma Concours Kitap 
İllüstrasyonları Yarışması’nda bronz madalya 
kazandı ve çocuklar için düzenlenen çeşitli 
sergilere katıldı.

Oğlu ve eşi ile İstanbul’da yaşamaktadır.

Hatice AKBIÇAK GÜNEL



|   33Resimli Çocuk Hakları Kültürü Kitabı

1- Taraf Devletler, her 
çocuğun temel yaşama 
hakkına sahip olduğunu 
kabul ederler 

2- Taraf Devletler, 
çocuğun hayatta 
kalması ve gelişmesi için 
mümkün olan azami 
çabayı gösterirler 

>6 Yaşama ve Gelişme Hakkı
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Artvin’e bağlı küçük bir maden kasabasında doğdu. 
Çocukluğu burada, ağaçların üstünde geçti. Yere 
indiğinde önce toprağı, duvarları, sonra da defter ve 
kitap kenarlarını karaladı.

Bir müzik âleti çalmak istedi. En çok da klarneti...

Doğada yaşayan tüm canlıları çok sevdi, en çok da 
kediyi...

Gülmeyi ve güldürmeyi denedi. En çok kendine güldü.

Çocuk ve mizah kitaplarını diğer kitaplardan daha çok 
okudu. 

Büyüdükçe çocuk olmaktan, düş kurmaktan 
kurtulamadı.

Büyükleri, “sen çocuk musun?” dediklerinde bile onlara 
kızmadı.

Yıllarca çocuk dergilerinde çizdi ve yazdı. En iyi okurları 
çocuklar oldu.

Sayısını hatırlayamadığı kadar kitap resimledi.

Öyküsünü yazıp resimlediği Kırmızı Fil’i Gördünüz mü? 
adlı kitabı, Kültür Bakanlığı Eflatun Cem Güney Çocuk 
Kitapları Yarışması’nda birincilik; Benim Minik Kırmızı 
Balığım kitabı ise Tudem Çocuk Kitapları Yarışması’nda 
mansiyon ödülü kazandı.

Yurt dışı sergi ve yarışmalara katıldı. Bu sayede daha 
önce görmediği birçok ülkeyi gezdi. Akdeniz bölgesinde 
küçük bir köye yerleşti. Burada kuşlar, böcekler, 
sürüngenler ve diğer canlılarla dostça yaşayıp çizmeye, 
okumaya, ağaçlara çıkmaya devam etmekte.

Ferit AVCI
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1- Çocuk doğumdan 
hemen sonra derhal 
nüfus kütüğüne 
kaydedilecek ve 
doğumdan itibaren 
bir isim hakkına, bir 
vatandaşlık kazanma 
hakkına ve mümkün 
olduğu ölçüde ana-
babasını bilme ve onlar 
tarafından bakılma 
hakkına sahip olacaktır 

2- Taraf Devletler, özellikle 
çocuğun tabiiyetsiz 
kalması söz konusu 
olduğunda kendi 
ulusal hukuklarına 
ve ilgili uluslararası 
belgeler çerçevesinde 
üstlendikleri 
yükümlülüklerine uygun 
olarak bu hakların işlerlik 
kazanmasını taahhüt 
ederler 

>7 İsim ve Vatandaşlık







Her Çocuk Haklarıyla Doğar40   |

1963’te Kastamonu’da doğdu. Kafkasya 
göçmeni bir ailenin çocuğu. TED 
Ankara Koleji’nden sonra Mimar Sinan 
Üniversitesi’nde resim ve heykel eğitimi aldı. 
1978 yılında ilk kişisel sergisini açtı. 1982’den 
başlayarak Hürriyet Çocuk, Günaydın 
Arkadaş dergilerinde; Günaydın/Posta, 24 
Saat gazetelerinde yazar-çizer olarak çalıştı. 
Karacan Yayınları’ndaki sanat yönetmenliğinin 
ardından Emre adlı ilk uzun metraj filmle 
çizgi film sektörüne girdi. Hay Bin Yakzan, 
Afacanlar, Kaptan Ömer, İstanbul’un Fethi 
gibi filmlerde karakter tasarımcısı, animator 
ve storyboard sanatçısı olarak görev aldı. Bir 
yandan da reklam sektörü için storyboard 
üretmeye devam etti. Geçen yıllar içinde 
60.000 den fazla storyboard karesi çizdi. 
İrili ufaklı animasyon reklam filmlerini 
hem çizdi, hem yönetti. Çok sayıda çocuk 
kitabının kapaklarını çizdi. Birçok kitabı da 
resimledi. Çocuk Vakfı Çizgifilm Ödülü ve 
Çiğdem Tavkul’un yazdığı Çocuğun Duası 
kitabıyla Yılın En İyi Resimli Çocuk Kitabı 
ödülünü aldı. Bütün bunların yanında, 
halen kendi atölyesinde resim çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Şafak Taner TAVKUL
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1- Taraf Devletler, yasanın 
tanıdığı şekliyle çocuğun 
kimliğini; tabiiyeti, ismi 
ve aile bağları dahil, 
koruma hakkına saygı 
göstermeyi ve bu konuda 
yasa dışı müdahalelerde 
bulunmamayı taahhüt 
ederler 

2- Çocuğun kimliğinin 
unsurlarının 

bazılarından veya 
tümünden yasaya 
aykırı olarak yoksun 
bırakılması halinde, 
Taraf Devletler çocuğun 
kimliğine süratle yeniden 
kavuşturulması amacıyla 
gerekli yardım ve 
korumada bulunurlar 

>8 Kimliğin Korunması
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İlk ve orta öğrenimini Tekirdağ ve Edirne’de 
tamamladı. Marmara Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nü bitirdikten 
sonra, bir süre resim öğretmenliği yaptı. 
1986 yılında çizgi film çalışmalarına başladı. 
Belgesel ve eğitim kültür programlarına 
grafikler ve illüstrasyonlar hazırladı, dekor 
ressamlığı yaptı. Ağırlıklı olarak çocuk 
programlarında çalıştı, masallar, öyküler, 
şiirler resimledi. Okul öncesi çocuklar 
için eğitici- eğlendirici görseller hazırladı, 
çocuk dizilerine sel animasyon jenerikler 
gerçekleştirdi. Çeşitli yayınevlerine öyküler 
masallar resimledi, boyama kitapları hazırladı, 
oyuncak tasarımları çizdi, ders kitabı dergi 
tasarımları ile ilgilendi. Ankara’da yaşayan 
Kırcı’nın iki çocuğu, bir kedisi var. 

Şükran KIRCI

>9
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1- Yetkili makamlar 
uygulanabilir yasa ve 
usullere göre ve temyiz 
yolu açık olarak, ayrılığın 
çocuğun yüksek yararına 
olduğu yolunda karar 
vermedikçe, Taraf 
Devletler, çocuğun; 
ana-babasından, 
onların rızası dışında 
ayrılmamasını 
güvence altına alırlar  
Ancak, ana-babası 
tarafından çocuğun 
kötü muameleye 
maruz bırakılması 
ya da ihmal edilmesi 
durumlarında ya da 
ana-babanın birbirinden 
ayrı yaşaması nedeniyle 
çocuğun ikametgahının 
belirlenmesi amacıyla 
karara varılması 
gerektiğinde, bu tür bir 
ayrılık kararı verilebilir 

2- Bu maddenin birinci 
fıkrası uyarınca girişilen 
her işlemde, ilgili bütün 
taraflara işleme katılma 
ve görüşlerini bildirme 
olanağı tanınır 

3- Taraf Devletler, 
ana-babasından veya 
bunlardan birinden 
ayrılmasına karar verilen 
çocuğun, kendi yüksek 
yararına aykırı olmadıkça, 
ana-babanın ikisiyle 
de düzenli bir biçimde 
kişisel ilişki kurma ve 
doğrudan görüşme 
hakkına saygı gösterirler 

4- Böyle bir ayrılık, bir 
Taraf Devlet tarafından 
girişilen ve çocuğun 
kendisinin ana veya 
babasının veya 
her ikisinin birden 
tutuklanmasını, hapsini, 
sürgün, sınır dışı 

edilmesini veya ölümünü 
(ki buna devletin 
gözetimi altında iken 
nedeni ne olursa olsun 
meydana gelen ölüm 
dahildir) tevlit eden 
herhangi benzer bir işlem 
sonucu olmuşsa, bu Taraf 
Devlet, istek üzerine ve 
çocuğun esenliğine zarar 
vermemek koşulu ile; 
ana-babaya, çocuğa veya 
uygun olursa, ailenin 
bir başka üyesine, söz 
konusu aile bireyinin 
ya da bireylerinin 
bulunduğu yer hakkında 
gereken bilgiyi verecektir  
Taraf Devletler, böyle 
bir istemin başlı başına 
sunulmasının ilgili kişi 
veya kişiler bakımından 
aleyhe hiç bir sonuç 
yaratmamasını ayrıca 
taahhüt ederler    

>9 Ana-babadan Ayırma
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1977’de İstanbul’da doğdu. Dokuz Eylül 
Üniversitesi GSF Grafik Bölümü’nde 1999’da 
lisans, 2001’de çizgi film alanında yüksek lisans 
eğitimini tamamladı. O günden bu güne kadar, 
çocuklar için çalışmanın önemine inanarak 
çocuk kitapları, yardımcı ders materyalleri ve 
dergilerinde çizer olarak çalıştı. 

2007’den beri Hacettepe Üniversitesi GSF 
Grafik Bölümü’nde doktora çalışmasını 
yürütmekte ve aynı bölümde akademik 
görevini sürdürmektedir.  

Boyalı Kuş Çocuk İllüstratörleri grubuna 
üyedir. Evli, kedili ve bir çocuk annesidir.

Elif Songür DAĞ

>10
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1- 9’uncu maddenin 
1’inci fıkrası uyarınca 
Taraf Devletlere düşen 
sorumluluğa uygun 
olarak, çocuk veya ana-
babası tarafından, ailenin 
birleşmesi amaçlarıyla 
yapılan bir Taraf Devlet 
ülkesine girme ya da onu 
terketme konusundaki 
her başvuru, Taraf 
Devletlerce olumlu, 
insani ve ivedi bir 
tutumla ele alınacaktır  
Taraf Devletler, bu tür bir 
başvuru yapılmasının 
başvuru sahipleri veya 
aile üyeleri aleyhine 

sonuçlar yaratmamasını 
taahhüt ederler 

2- Ana-babası, ayrı 
devletlerde oturan 
bir çocuk olağanüstü 
durumlar hariç, hem 
ana hem de babası 
ile düzenli biçimde 
kişisel ilişkiler kurma 
ve doğrudan görüşme 
hakkına sahiptir  Bu 
nedenle ve 9’uncu 
maddenin 1’inci fıkrasına 
göre Taraf Devletlere 
düşen sorumluluğa 
uygun olarak, Taraf 
Devletler çocuğun ve 

ana-babasının Taraf 
Devletlerin ülkeleri 
dahil herhangi bir 
ülkeyi terketmeye ve 
kendi ülkelerine dönme 
hakkına saygı gösterirler  
Herhangi bir ülkeyi 
terketme hakkı, yalnızca 
yasada öngörüldüğü gibi 
ve ulusal güvenliği, kamu 
düzenini, kamu sağlığı ve 
ahlak veya başkalarının 
hak ve özgürlüklerini 
korumak amacı ile ve 
işbu Sözleşme ile tanınan 
öteki haklarla bağdaştığı 
ölçüde kısıtlamalara 
konu olabilir 

>10 Ailenin Yeniden Birleşmesi
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1979 yılında Ankara’da doğdu. 1997’de 
Hacettepe Üniversitesi GSF Grafik Bölümü’nü 
kazandı. 2001’de aynı bölümde yüksek lisans 
eğitimine başladı. Reklam ajanslarında grafik 
tasarımcı ve illüstratör olarak çalıştı. Aralık 
2002’de Hacettepe Üniversitesi GSF Grafik 
Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 
2004’te “Resimli Çocuk Kitaplarında Hayvan 
İmgesi” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. 
2006 yılında Fachhochschule Münster’den 
Doç. Knut Willich’in danışmanlığında 
Almanya’da “Çocuk Kitapları” ve “Mekan 
Resimlemeleri” konularında araştırmalar 
yaptı. 2006’da Enokido Fumihiko Vakfı’nın 
düzenlediği Fusion Calendar Design 
Exhibition’da takvimi sergilendi. Gelen 
davetle Japonya’ya giderek Japon kültürünü 
ve sanatını yakından inceleme fırsatı buldu. 
2007 yılında İstanbul’a yerleşti. Beykent ve 
Doğuş Üniversiteleri’nde Öğretim Görevlisi 
olarak çalıştı. 2010’da Marmara Üniversitesi 
GSF Canlandırma Film Bölümü’ne Araştırma 
Görevlisi olarak atandı. “Hayvan Hakları 
Konulu Toplumu Bilinçlendirmeye Yönelik 
Canlandırma Çalışmaları; Karakter Tasarımı 
Temelinde Live-Action Uygulamalar” başlıklı 
tezini 2010 yılında tamamladı. Yurtiçi ve 
dışında birçok etkinlikte eserleri sergilendi. 

Sevgi Can PEKMEZCİ SARGIN
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1- Taraf Devletler, 
çocukların yasadışı 
yollarla ülke dışına 
çıkarılıp geri 
döndürülmemesi 
halleriyle mücadele için 
önlemler alırlar 

2- Bu amaçla Taraf 
Devletler iki ya da çok 
taraflı anlaşmalar 
yapılmasını ya da mevcut 
anlaşmalara katılmayı 
teşvik ederler 

>11 Yasadışı Yollarla Ülke Dışına 
Çıkarma ve Geri Döndürmeme
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1969’da Çanakkale’de doğdu. Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 
Ana Sanat Dalı’ndan 1991’de mezun oldu. 

1991- 2003 yılları arasında reklam sektöründe 
çalıştı. 2003’ten bu yana serbest tasarımcı 
olarak mesleğini sürdürmektedir. Ulusal ve 
uluslararası mesleki yarışmalarda ödülleri var. 

Mükremin SEÇİM
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1- Taraf Devletler, 
görüşlerini oluşturma 
yeteneğine sahip 
çocuğun kendini 
ilgilendiren her konuda 
görüşlerini serbestçe 
ifade etme hakkını bu 
görüşlere çocuğun yaşı 
ve olgunluk derecesine 
uygun olarak, gereken 
özen gösterilmek 
suretiyle tanırlar 

2- Bu amaçla, çocuğu 
etkileyen herhangi 
bir adli veya idari 
kovuşturmada çocuğun 
ya doğrudan doğruya 
veya bir temsilci ya da 
uygun bir makam yoluyla 
dinlenilmesi fırsatı, 
ulusal yasanın usule 
ilişkin kurallarına uygun 
olarak çocuğa, özellikle 
sağlanacaktır 

>12 Çocuğun Görüşü
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1972 Haziran’ında Ankara’da doğdu. 1994 
yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalı’ndan mezun 
oldu ve aynı yıl Ankara’da, Siyah-Beyaz 
gazetesinde karikatürist olarak işe başladı. 
Aynı görevi Günlük Haber ve Schwarz auf 
Weiss gazetelerinde de sürdürdü. 2003 
yılında Birgün gazetesinin çocuk sayfasını 
hazırlamaya başladı. Boyalıkuş Çocuk 
İllüstratörler Grubu’nun sergilerine katıldı. 
Halen çocuk kitabı resimlemeleri dışında, 
TÜBİTAK’ın süreli yayınlarına resim 
çalışmalarıyla destek vermektedir.

Eşi ve 4 yaşındaki kızı Yağmur’la Ankara’da 
yaşamaktadır.

Ayşe İnan ALİCAN
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1- Çocuk, düşüncesini 
özgürce açıklama 
hakkına sahiptir; bu hak, 
ülke sınırları ile 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 

2- Bu hakkın kullanılması 
yalnızca:

a) Başkasının haklarına 
ve itibarına saygı,

b) Milli güvenliğin, kamu 
düzeninin, kamu sağlığı 
ve ahlakın korunması 
nedenleriyle ve kanun 
tarafından öngörülmek 
ve gerekli olmak kaydıyla 
yapılan sınırlamalara 
konu olabilir 

>13 İfade Özgürlüğü
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1946 yılında Ankara’da doğdu. İlk çizgileri 60’lı 
yıllarda Doğan Kardeş Dergisi’nde yayımlandı. 
Güzel Sanatlar Akademisi’nden Can Okan’ın 
özel atölyesinde dört yıl süreyle ve yine özel 
olarak desen, kompozisyon, renk ve resim 
teknikleriyle ilgili dersler aldı.

TRT için, Çocuk Yayınları Bölümü’ne çok sayıda 
masal ve öykü resimlemeleri yaptı. 1992 yılında 
kendi özel atölyesini kurdu.

Ülkü Ovat’la birlikte yürüttüğü çalışmalar yurt 
içinde ve yurt dışında sergilendi. İkili çalışma ve 
araştırmalarını bir süre Hollanda’da sürdürdüler. 
Amsterdam, Rotterdam ve Axel’da birçok 
atölye çalışmaları gerçekleştirdiler. Hollanda 
Televizyonu için hazırlanan Susam Sokağı Çocuk 
Programı’na gerçekleştirdikleri bir çizgi film de 
Öğmel ve Ovat’ın etkinlikleri arasında yer aldı.

1992 yılından bu yana birlikte çalışan, ortak 
tasarımlar üreten ve uygulayan Ümit Öğmel 
ve Ülkü Ovat, son yıllarda tüm çalışmalarını 
yine çocuklara yönelik Deneysel Yapbozlar ve 
özgün kitap çalışmaları üzerinde yoğunlaştırmış 
durumdalar.

Ümit ÖĞMEL
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1- Taraf Devletler, 
çocuğun düşünce, vicdan 
ve din özgürlükleri 
hakkına saygı gösterirler 

2- Taraf Devletler, ana-
babanın ve gerekiyorsa 
yasal vasilerin; çocuğun 
yeteneklerinin 
gelişmesiyle bağdaşır 
biçimde haklarının 
kullanılmasında 
çocuğa yol gösterme 
konusundaki hak 

ve ödevlerine saygı 
gösterirler 

3- Bir kimsenin dinini 
ve inançlarını açıklama 
özgürlüğü kanunla 
öngörülmek ve gerekli 
olmak kaydıyla yalnızca 
kamu güvenliği, düzeni, 
sağlık ya da ahlaki ya 
da başkalarının temel 
hakları ve özgürlüklerini 
korumak gibi amaçlarla 
sınırlandırılabilir 

>14 Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü
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İstanbul’da doğdu. 1998 yılında Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro 
Dekoru ve Kostümü Tasarımı Bölümü’nden 
birincilikle mezun oldu.

Çocuk kitapları resimlemeye, hikâyelerini de 
kendisinin yazdığı Deniz’in Maceraları serisi 
ile başladı. Seri, 1999 yılında Altın Kitaplar 
Yayınevi tarafından yayımlandı. Bugüne kadar 
farklı yayınevleri için otuzun üzerinde çocuk 
kitabı resimledi.

Çocuk kitabı çizerliği dışında çeşitli firmalar 
için vitrin tasarımları hazırladı, sinema ve 
televizyon dizilerinde sanat yönetmenliği 
yaptı… Halen İstanbul’da yaşamaktadır.

Ebru ÖZTAYLAN
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1- Taraf Devletler, 
çocuğun dernek kurma 
ve barış içinde toplanma 
özgürlüklerine ilişkin 
haklarını kabul ederler 

2- Bu hakların 
kullanılması, ancak 
yasayla zorunlu kılınan 
ve demokratik bir 
toplumda gerekli olan 

ulusal güvenlik, kamu 
güvenliği, kamu düzeni 
yararına olarak ya da 
kamu sağlığı ve ahlakın 
ya da başkalarının hak 
ve özgürlüklerinin 
korunması amaçlarıyla 
yapılan sınırlamalardan 
başkalarıyla 
kısıtlandırılamaz 

>15 Dernek Kurma Özgürlüğü
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1966’da İstanbul doğdu. 1987-1990 yılları 
arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Grafik Bölümü’nde Özgün Baskı, 
İllüstrasyon ve Grafik eğitimi aldı. Birçok 
reklam ajansında Tasarımcı Grafiker olarak 
çalıştı.

Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği üyesi olan 
sanatçı, 1993 yılından itibaren çocuk kitapları 
resimleme çalışmalarını sürdürmektedir. 
Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli karma sergilere 
ve yarışmalara katıldı. Kültür Bakanlığı’nın 
düzenlediği, Eflatun Cem Güney Çocuk 
Kitapları Yarışması’nda Kuli’nin Rüyası adlı 
çalışmasıyla mansiyon ödülü aldı.

Çocuk kitapları dışında gölge tiyatrosuyla da 
ilgilenip çeşitli Karagöz Tasvirleri çizdi. Bazı 
tasvirleri yurtdışında (Fransa ve Hollanda’da) 
çocuk tiyatrolarında oynatıldı. 

Sibel DEMİRTAŞ
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1- Hiçbir çocuğun 
özel yaşantısına, aile, 
konut ve iletişimine 
keyfi ya da haksız bir 
biçimde müdahale 
yapılamayacağı gibi, onur 
ve itibarına da haksız 
olarak saldırılamaz 

2- Çocuğun bu tür 
müdahale ve saldırılara 
karşı yasa tarafından 
korunmaya hakkı vardır 

>16 Özel Yaşantının Korunması
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İstanbul’da doğdu. 1981 yılında Marmara 
Üniversitesi Grafik Sanatlar Bölümü’nden 
mezun oldu.

Balkan Film Festivali En İyi Afiş, Pars Mc 
Cann Jean Afiş Yarışması, Abdi İpekçi Barış 
ve Dostluk Afiş Yarışması, Abdi İpekçi Resim 
Yarışması, Red House İllustrasyon ödüllerini 
aldı. Milliyet Yayınları’nda art direktörlük 
yaptı. Gülten Dayıoğlu ve Yalvaç Ural’la 
çizgi roman çalışmaları ve çocuk kitabı 
resimlemeleri yaptı. AÇEV için çocuk kitapları 
resimledi.

Sağlık Bakanlığı için AİDS Projesi, İçişleri 
Bakanlığı için deprem projeleri gerçekleştirdi. 
İTKİB için süreli yayınlar yaptı. Daha 
sonra tv prodüktörlüğüne başladı. Program 
yapımcılığını 15 yıl sürdürdü. 5 karma 2 kişisel 
resim sergisi açtı. Reklam ve tanıtım filmleri 
çekti.

Halen belgesel film üzerine çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Gamze BALTAŞ

>17
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Taraf Devletler, kitle 
iletişim araçlarının 
önemini kabul ederek 
çocuğun; özellikle 
toplumsal, ruhsal 
ve ahlaki esenliği ile 
bedensel ve zihinsel 
sağlığını geliştirmeye 
yönelik çeşitli ulusal 
ve uluslararası 
kaynaklardan bilgi 
ve belge edinmesini 
sağlarlar  Bu amaçla Taraf 
Devletler:

a) Kitle iletişim araçlarını 
çocuk bakımından 
toplumsal ve kültürel 

yararı olan ve 29’uncu 
maddenin ruhuna uygun 
bilgi ve belgeyi yaymak 
için teşvik ederler;

b) Çeşitli kültürel, 
ulusal ve uluslararası 
kaynaklardan gelen bu 
türde bilgi ve belgelerin 
üretimi, değişimi 
ve yayımı amacıyla 
uluslararası işbirliğini 
teşvik ederler;

c) Çocuk kitaplarının 
üretimini ve yayılmasını 
teşvik ederler;

d) Kitle iletişim 

araçlarını azınlık grubu 
veya bir yerli ahaliye 
mensup çocukların dil 
gereksinimlerine özel 
önem göstermeleri 
konusunda teşvik ederler;

e) 13 ve 18’inci 
maddelerde yer alan 
kurallar gözönünde 
tutularak çocuğun 
esenliğine zarar 
verebilecek bilgi 
ve belgelere karşı 
korunması için uygun 
yönlendirici ilkeler 
geliştirilmesini teşvik 
ederler 

>17 Gerekli Bilgilere Ulaşma
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1976 yılının ilkbaharında Mut’ta doğdu. Mersin 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü’nü 1998’de birincilikle bitirdi.

Sanat Yönetmenliğini üstlendiği Tarih Dergisi 
Yedikıta ve Çamlıca Çocuk yayınlarının yanında, 
haftanın üç günü Zaman Gazetesi’ne Türkiye 
ve dünya gündemini analiz eden karikatürler 
çizmektedir.

Çocuk okurları için özgün bir çizgi dili geliştiren 
Turhan, kendi atölyesinde çalışmalarını 
sürdürüyor.

Tasarımını ve resimlerini hazırladığı çok 
sayıda çocuk kitabının yanısıra, Lisân-ı Hâl 
ve Türkofobi adında çizgi albüm türünde 
yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır. 

Eşi ve kızları Feriha ve Serra ile İstanbul’da 
yaşamaktadır.

Osman TURHAN
>18
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1- Taraf Devletler, 
çocuğun 
yetiştirilmesinde 
ve gelişmesinin 
sağlanmasında ana-
babanın birlikte 
sorumluluk taşıdıkları 
ilkesinin tanınması 
için her türlü çabayı 
gösterirler  Çocuğun 
yetiştirilmesi 
ve geliştirilmesi 
sorumluluğu ilk önce 
ana-babaya ya da 
durum gerektiriyorsa 
yasal vasilere düşer  Bu 

kişiler her şeyden önce 
çocuğun yüksek yararını 
gözönünde tutarak 
hareket ederler 

2- Bu Sözleşmede 
belirtilen hakların 
güvence altına alınması 
ve geliştirilmesi 
için Taraf Devletler, 
çocuğun yetiştirilmesi 
konusundaki 
sorumluluklarını 
kullanmada ana-
baba ve yasal vasilerin 
durumlarına uygun 
yardım yapar ve 

çocukların bakımı ile 
görevli kuruluşların, 
faaliyetlerin ve 
hizmetlerin gelişmesini 
sağlarlar 

3- Taraf Devletler, 
çalışan ana-babanın, 
çocuk bakım hizmet 
ve tesislerinden, 
çocuklarının da bu 
hizmet ve tesislerden 
yararlanma hakkını 
sağlamak için uygun 
olan her türlü önlemi 
alırlar 

>18 Ana-babanın Sorumlulukları
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1979’da İstanbul Devlet Tatbiki Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 
Bir süre grafikerlik yaptıktan sonra resim 
öğretmeni olarak çalıştı. Avni Akyol Güzel 
Sanatlar Lisesi’nde uzun süre çalıştı. Halen, 
Aramyan Uncuyan Ermeni Okulu’nda resim 
öğretmenliği yapmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarında ve 
Almanya’daki Türk çocuklarına yönelik eğitim 
öğretim kitaplarında, yurtiçindeki çocuk 
dergilerinde, sanat ve edebiyat dergilerinde 
ilüstrasyonları yayımladı. 

Afiş ve karikatür yarışmalarından ödüller 
kazandı: 

1990- Öğretmenlerarası Afiş Yarışması 
-Birincilik, 
1991- Uluslararası Yomıuri Shimbun Karikatür 
Yarışması Dünya Üçüncülüğü (Gold Prize), 
1993- Sincan Belediyesi Ulusal Karikatür 
Yarışması -Mansiyon, 
1994- Öğretmenlerarası Afiş Yarışması –
Mansiyon, 
1996- Uluslararası Yomıuri Shimbun Karikatür 
Yarışması –Mükemmellik Ödülü.

Sumru EKŞİOĞLU

>19
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1- Bu Sözleşmeye Taraf 
Devletler, çocuğun ana-
babasının ya da onlardan 
yalnızca birinin, yasal 
vasi veya vasilerinin ya 
da bakımını üstlenen 
herhangi bir kişinin 
yanında iken bedensel 
veya zihinsel saldırı, 
şiddet veya suistimale, 
ihmal ya da ihmalkar 
muameleye, ırza geçme 
dahil her türlü istismar 

ve kötü muameleye karşı 
korunması için; yasal, 
idari, toplumsal, eğitsel 
bütün önlemleri alırlar 

2- Bu tür koruyucu 
önlemler; burada 
tanımlanmış olan 
çocuklara kötü muamele 
olaylarının önlenmesi, 
belirlenmesi, bildirilmesi, 
yetkili makama havale 
edilmesi, soruşturulması, 
tedavisi ve izlenmesi 

için gerekli başkaca 
yöntemleri ve uygun 
olduğu takdirde 
adliyenin işe el koyması 
olduğu kadar durumun 
gereklerine göre çocuğa 
ve onun bakımını 
üstlenen kişilere, gereken 
desteği sağlamak amacı 
ile sosyal programların 
düzenlenmesi için etkin 
usulleri de içermelidir 

>19 Suistimal ve İhmalden Korunma







Her Çocuk Haklarıyla Doğar88   |

1962 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesinde 
doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada 
tamamladıktan sonra 1979 yılında İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik 
Bölümü’ne girdi. Çeşitli gazete ve dergilerde 
karikatür ve illüstrasyon çalışmaları yaptı. 
1987 yılından bu yana da mimari illüstrasyon 
üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. 

Özcan ŞENER
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1- Geçici ve sürekli olarak 
aile çevresinden yoksun 
kalan veya kendi yararına 
olarak bu ortamda 
bırakılması kabul 
edilmeyen her çocuk, 
Devletten özel koruma ve 
yardım görme hakkına 
sahip olacaktır 

2- Taraf Devletler bu 
durumdaki bir çocuk için 
kendi ulusal yasalarına 
göre, uygun olan bakımı 
sağlayacaklardır 

3- Bu tür bakım, başkaca 
benzerleri yanında, 

bakıcı aile yanına verme, 
İslam Hukukunda 
kefalet (kafalah), 
evlat edinme ya da 
gerekiyorsa çocuk bakımı 
amacı güden uygun 
kuruluşlara yerleştirmeyi 
de içerir  Çözümler 
düşünülürken, çocuğun 
yetiştirilmesinde sü-
rekliliğin korunmasına 
ve çocuğun etnik, 
dinsel, kültürel ve dil 
kimliğine gereken saygı 
gösterilecektir 

>20 Ailesiz Çocuğun Korunması
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1972 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve 
lise eğitimini de burada tamamladı. Çocuk 
yaşlardan itibaren yapmaktan en çok keyif 
aldığı şey olan resimle ilgili eğitim almaya 
karar verdi. Mimar Sinan Üniversitesi Resim 
Bölümü’nde başladığı yüksek öğrenimi 
sırasında çocuk kitapları resimledi.

Halen İstanbul’da eşi ve oğluyla yaşayan 
Akzambaklar, yapmaktan fazlasıyla keyif 
aldığı ve pek çok insan için hobi olan, resim 
yapma işini, mesleğe dönüştürebildiği ve bunu 
çocuklar için yaptığından dolayı da çok mutlu.

Betül AKZAMBAKLAR

>21
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Evlat edinme sistemini 
kabul eden ve/veya 
buna izin veren Taraf 
Devletler, çocuğun en 
yüksek yararlarının 
temel düşünce 
olduğunu kabul edecek 
ve aşağıdaki ilkeleri 
gerçekleştireceklerdir:

a) Bir çocuğun evlat 
edinilmesine ancak 
yetkili makam karar verir. 
Bu makam uygulanabilir 
yasa ve usullere göre ve 
güvenilir tüm bilgilerin 
ışığında; çocuğun, ana-
babası, yakınları ve yasal 
vasisine göre durumunu 
gözönüne alarak ve 
gereken durumlarda 
tüm ilgililerle yapılacak 
görüşme sonucu 

onların da evlat edinme 
konusundaki onaylarını 
alma zorunluluğuna 
uyarak, kararını verir.

b) Çocuğun kendi 
ülkesinde elverişli 
biçimde bakılması 
mümkün olmadığı veya 
evlat edinecek veya 
yanına yerleştirilecek 
aile bulunmadığı 
taktirde/ülkelerarası 
evlat edinmenin çocuk 
bakımından uygun bir 
çözüm olduğunu kabul 
ederler.

c) Başka bir ülkede evlat 
edinilmesi düşünülen 
çocuğun, kendi ülkesinde 
mevcut evlat edinme 
durumuyla eşdeğer olan 

güvence ve ölçülerden 
yararlanmasını sağlarlar.

d) Ülkelerarası evlat 
edinmede, yerleştirmenin 
ilgililer bakımından 
yasadışı para kazanma 
konusu olmaması için 
gereken bütün önlemleri 
alırlar.

e) Bu maddedeki 
amaçları, uygun olduğu 
ölçüde, ikili ya da çok 
taraflı düzenleme veya 
anlaşmalarla teşvik 
ederler ve bu çerçevede, 
çocuğun başka bir ülkede 
yerleştirilmesinin yetkili 
makam veya organlar 
tarafından yürütülmesini 
güvenceye almak için 
çaba gösterirler.

>21 Evlat Edinme
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1972’de Erzurum’da doğdu. Ortaokul ve lise 
yıllarında yaptığı resimlerle bölgesel ve ulusal 
dereceler kazandı. 100. Yılında Erzurum 
Lisesi’nden mezun oldu (1989). Aynı yıl 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Bölümü’ne girdi.   

Çalışma hayatına 1998 yılında kendi butik 
ajansını kurarak başladı. Çocuklar için yapılan 
pek çok projeye destek verdi.

2009 yılında, büyük oğlu Levni’nin adıyla 
küçük bir özgün baskı atölyesi kurdu. 
Zamanını bu atölyede değerlendirmek 
istemektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ersin ŞAHİN
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1- Taraf Devletler, ister tek 
başına olsun isterse ana 
babası veya herhangi bir 
başka kimse ile birlikte 
bulunsun, mülteci 
statüsü kazanmaya 
çalışan ya da uluslararası 
veya iç hukuk kural ve 
usulleri uyarınca mülteci 
sayılan bir çocuğun, bu 
Sözleşmede ve insan 
haklarına veya insani 
konulara ilişkin ve söz 
konusu Devletlerin 
taraf oldukları 
diğer Uluslararası 
Sözleşmelerde tanınan ve 
bu duruma uygulanabilir 

nitelikte bulunan hakları 
kullanması amacıyla 
koruma ve insani 
yardımdan yararlanması 
için gerekli bütün 
önlemleri alırlar.

2- Bu nedenle, Taraf 
Devletler, uygun 
gördükleri ölçüde, 
Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı ve onunla 
işbirliği yapan 
hükümetler arası ve 
hükümet dışı yetkili 
başka kuruluşlarla bu 
durumda olan bir çocuğu 
korumak, ona yardım 
etmek, herhangi bir 

mülteci çocuğun ailesi 
ile yeniden bir araya 
gelebilmesi için ana-
babası veya ailesinin 
başka üyeleri hakkında 
bilgi toplamak amacıyla 
işbirliğinde bulunurlar. 
Herhangi bir nedenle 
kendi aile çevresinden 
sürekli ya da geçici olarak 
ayrı düşmüş bir çocuğa 
bu Sözleşmeye göre 
tanınan koruma, aynı 
esaslar içinde, ana-babası 
ya da ailesinin başkaca 
üyelerinden hiçbirisi 
bulunmayan çocuğa da 
tanınacaktır.

>22 Mülteci Çocuklar
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1955 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve 
orta öğrenimle beraber, İstanbul Belediye 
Konservatuarı Bale Bölümü’nden mezun oldu. 

1975’de DIGSYO Grafik Bölümü’nde 
başladığı eğitimini, bir süre ara verdikten 
sonra, 1992’de Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalı’nda 
tamamladı. Daha sonra aynı bölümde “Bilgi 
Çağı ve Yaratıcılık” konulu yüksek lisans 
çalışmasını gerçekleştirdi. Belçika Kraliyet 
Akademisi’nin düzenlediği “Türkiye” konulu 
afiş yarışmasında başarı ödülü aldı. 1997’de 
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 
Pedagojik Formasyon Sertifikası alarak 
bir süre özel eğitim kurumlarında bale 
öğretmenliği yaptı. Yurtiçinde ve yurtdışında 
çeşitli fuar ve sergilere katıldı.

Uzun sürece yayılan çalışma hayatında, 
Mas Matbaası, Fulmar Reklam, Yordam 
Ajans, Radar Reklam, Birleşik Reklamcılar 
ve Rekta gibi reklam şirketlerinde grafiker, 
illüstratör ve art direktör olarak çalıştı. Çeşitli 
yayınevleri için çocuk kitapları ve dergiler için 
illüstrasyonlar çizdi. Halen, kendi atölyesinde 
grafik tasarım ve illüstrasyon çalışmalarını 
sürdürüyor.

F. Füsun İYİCİL
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1- Taraf Devletler 
zihinsel ya da bedensel 
özürlü çocukların 
saygınlıklarını güvence 
altına alan, özgüvenlerini 
geliştiren ve toplumsal 
yaşama etkin 
biçimde katılmalarını 
kolaylaştıran şartlar 
altında eksiksiz bir 
yaşama sahip olmalarını 
kabul ederler.

2- Taraf Devletler, 
özürlü çocukların özel 
bakımdan yararlanma 
hakkını tanırlar ve 
eldeki kaynakların 
yeterliliği ölçüsünde 
ve yapılan başvuru 
üzerine, yardımdan 
yararlanabilecek 
durumda olan çocuğa 
ve onun bakımından 
sorumlu olanlara, 
çocuğun durumu ve 
ana-babanın veya 
çocuğa bakanların içinde 
bulundukları koşullara 
uygun düşecek yardımın 

yapılmasını teşvik ve 
taahhüt ederler.

3. Özürlü çocuğun, özel 
bakıma gereksinimi 
olduğu bilincinden 
hareketle bu maddenin 
2’nci fıkrası uyarınca 
yapılması öngörülen 
yardım, çocuğun ana-
babasının ya da çocuğa 
bakanların parasal 
(mali) durumları 
gözönüne alınarak, 
olanaklar ölçüsünde 
ücretsiz sağlanır. Bu 
yardım; özürlü çocuğun 
eğitimi, meslek eğitimi, 
tıbbi bakım hizmetleri, 
rehabilitasyon hizmetleri, 
bir işte çalışabilecek 
duruma getirme hazırlık 
programları ve dinlenme/
eğlenme olanaklarından 
etkin olarak 
yararlanmasını sağlamak 
üzere düzenlenir ve 
çocuğun en eksiksiz 
biçimde toplumla 
bütünleşmesi yanında, 

kültürel ve ruhsal yönü 
dahil bireysel gelişmesini 
gerçekleştirme amacını 
güder.

4. Taraf Devletler, 
uluslararası işbirliği ruhu 
içinde, özürlü çocukların 
koruyucu sıhhi bakımı, 
tıbbi, psikolojik ve işlevsel 
tedavileri alanlarına 
ilişkin gerekli bilgilerin 
alışverişi yanında, 
rehabilitasyon, eğitim 
ve mesleki eğitim 
hizmetlerine ilişkin 
yöntemlerin bilgilerini 
de içerecek şekilde ve 
Taraf Devletlerin bu 
alanlardaki güçlerini, 
anlayışlarını geliştirmek 
ve deneyimlerini 
zenginleştirmek 
amacıyla bilgi dağıtımını 
ve bu bilgiden 
yararlanmayı teşvik 
ederler. Bu bakımdan, 
gelişmekte olan ülkelerin 
gereksinimleri, özellikle 
gözönüne alınır.

>23 Özürlü Çocuklar
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16 Ağustos1970 tarihinde Sarıkamış’ta doğdu. 
İlk, orta, lise ve üniversiteyi İstanbul’da okudu. 
Oğuz Aral’ın yanına gide gele karikatüre 
merak saldı; Gırgır, Avni, Dıgıl dergilerinde 
çalıştı. Sabah Gazetesi’nde grafikerlik yaptı. 
Halen ParaDergisi’nde illüstratör olarak 
çalışmakta ve Penguen mizah dergisinde 
çizgiroman çizmektedir. Evli ve çocuksuzdur.

Sönmez KARAKURT
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1- Taraf Devletler, çocuğun 
olabilecek en iyi sağlık 
düzeyine kavuşma, tıbbi 
bakım ve rehabilitasyon 
hizmetlerini veren 
kuruluşlardan yararlanma 
hakkını tanırlar. 
Taraf Devletler, hiçbir 
çocuğun bu tür tıbbi 
bakım hizmetlerinden 
yararlanma hakkından 
yoksun bırakılmamasını 
güvence altına almak için 
çaba gösterirler.

2- Taraf Devletler, bu 
hakkın tam olarak 
uygulanmasını takip 
ederler ve özellikle:

a) Bebek ve çocuk ölüm 
oranlarının düşürülmesi;

b) Bütün çocuklara 
gerekli tıbbi yardımın 
ve tıbbi bakımın; temel 
sağlık hizmetlerinin 
geliştirilmesine önem 
verilerek sağlanması;

c) Temel sağlık hizmetleri 
çerçevesinde ve başka 

olanakların yanısıra, 
kolayca bulunabilen 
tekniklerin kullanılması 
ve besleyici yiyecekler 
ve temiz içme suyu 
sağlanması yoluyla ve 
çevre kirlenmesinin 
tehlike ve zararlarını 
gözönüne alarak, hastalık 
ve yetersiz beslenmeye 
karşı mücadele edilmesi;

d) Anneye doğum öncesi 
ve sonrası uygun bakımın 
sağlanması;

e) Bütün toplum 
kesimlerinin özellikle 
ana-babalar ve çocukların, 
çocuk sağlığı ve 
beslenmesi, anne sütü 
ile beslenmenin yararları, 
toplum ve çevre sağlığı 
ve kazaların önlenmesi 
konusunda temel bilgileri 
elde etmeleri ve bu 
bilgileri kullanmalarına 
yardımcı olunması;

f) Koruyucu sağlık 
bakımlarının sağlanması, 

ana-babaya rehberlik, 
aile planlanması 
eğitimi ve hizmetlerinin 
geliştirilmesi; amaçlarıyla 
uygun önlemleri alırlar.

3- Taraf Devletler, 
çocukların sağlığı 
için zararlı geleneksel 
uygulamaların 
kaldırılması amacıyla 
uygun ve etkili her türlü 
önlemi alırlar.

4- Taraf Devletler, bu 
maddede tanınan 
hakkın tam olarak 
gerçekleştirilmesini 
tedricen sağlamak 
amacıyla uluslararası 
işbirliğinin geliştirilmesi 
ve teşviki konusunda 
karşılıklı olarak söz 
verirler. Bu konuda 
gelişmekte olan ülkelerin 
gereksinimleri özellikle 
gözönünde tutulur.

>24 Sağlık ve Sağlık Hizmetleri
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1973 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 
öğretim üyesidir. Akademik kariyerinin yanı 
sıra, kendi isteğiyle 1996 yılında çocuk kitabı 
resimleri yapmaya başladı. Yaptığı resimlerle 
yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sergi ve fuarlara 
katıldı. Özyürek, Yapı Kredi ve Mavibulut 
Yayınları’ndan resimlediği çocuk kitapları ve 
yayınlanan resimleri vardır. 

Lebriz RONA
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Taraf Devletler, 
yetkili makamlarca 
korunma ve bakım 
altına alma, bedensel 
ya da ruhsal tedavi 
amaçlarıyla hakkında 
bir yerleştirme tedbiri 
uygulanan çocuğun, 
gördüğü tedaviyi ve 
yerleştirilmesine bağlı 
diğer tüm şartları belli 
aralıklarla gözden 
geçirme hakkına sahip 
olduğunu kabul ederler.

>25 Yerleştirme Uygulamasının  
Düzenli Denetimi
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1955’te Mudanya’da doğdu. 1978 yılında, 
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, bugünkü 
adıyla Mimar Sinan Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’ni bitirdiğinden beri 
tasarımcı, ressam, öğretim üyesi olarak 
çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir. 

Günümüze kadar çocuklar için birçok 
hikâye, masal ve eğitim kitabının görsellerini 
hazırladı, grafik tasarımlarını yaptı. 2005 
yılında yayımlanan Lines in the Sand UNICEF 
kitabının içinde özgün bir çalışmasıyla yer 
aldı. Günümüze dek gerçekleştirdiği ve sayıları 
kırkı bulan, yurtiçi ve yurtdışı kişisel pentür 
resim sergileriyle, sanatseverlerin yoğun 
ilgisini çekti, birçok koleksiyonda var olmayı 
başardı. 

Çok yönlü, renkli bir kişiliğe sahip olan 
sanatçı, resimleri, illüstrasyonları ve 
tasarımlarıyla kendine özgü çağdaş sanat dilini 
oluşturdu.

Atölyesinde sürdürdüğü resim ve illüstrasyon 
çalışmalarının yanı sıra, çeşitli üniversitelerde 
dersler vermekte ve deneyimlerini gençlerle 
paylaşmaktadır.

Ender DANDUL
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1- Taraf Devletler, her 
çocuğun, sosyal sigorta 
dahil, sosyal güvenlikten 
yararlanma hakkını 
tanır ve bu hakkın tam 
olarak gerçekleşmesini 
sağlamak için ulusal 
hukuklarına uygun, 
gerekli önlemleri alırlar.

2- Sosyal güvenlik, 
çocuğun ve çocuğun 

bakımından sorumlu 
olanların kaynakları 
ve koşulları gözönüne 
alınarak ve çocuk 
tarafından ya da onun 
adına yapılan sosyal 
güvenlikten yararlanma 
başvurusuna ilişkin 
başkaca durumlar da 
gözönünde tutularak 
sağlanır.

>26 Sosyal Güvenlik
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1980 yılında İstanbul Devlet Tatbiki Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nü bitirdi. 
Uzun yıllar Milliyet Çocuk, Milliyet Kardeş gibi 
çocuk dergilerine illüstrasyonlar çizdi. Başta 
Can Yayınevi olmak üzere birçok yayınevine 
kitap resimlemeleri ve kapak resimleri yaptı. 
1986 yılında Japonya’da düzenlenen çocuk 
kitabı resimlemesi yarışmasında mansiyon 
ödülü aldı. Bir süre yağlı boya çalıştı ve 1993 
yılında ilk kişisel sergisini açtı. Daha sonra 
çeşitli karma sergilere katıldı. 

1993 yılında BIB (Bratislava Çocuk Kitapları 
Bienali) tarafından Slovekya’ya davet edildi 
ve orada atölye çalışmalarına katıldı. Bir 
süre Almanya’da kalarak orada yaşayan Türk 
çocukları için yayınlanan ders kitaplarını 
resimledi. 1996 yılında Eflatun Cem Güney 
Çocuk Kitapları Yarışması’na Oyuncu Bulut 
adlı kitap projesiyle katılarak mansiyon 
ödülü kazandı. Uzun yıllar Doğan Egmont 
Yayınevi’nde dergi editörü olarak çalıştı. 
Halen serbest editörlük ve resim çalışmalarını 
sürdürüyor.

Nural BİRDEN
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1- Taraf Devletler, her 
çocuğun bedensel, 
zihinsel, ruhsal, ahlaksal 
ve toplumsal gelişmesini 
sağlayacak yeterli bir 
hayat seviyesine hakkı 
olduğunu kabul ederler.

2- Çocuğun gelişmesi 
için gerekli hayat 
şartlarının sağlanması 
sorumluluğu; sahip 
oldukları imkanlar ve 
mali güçleri çerçevesinde 
öncelikle çocuğun ana-
babasına veya çocuğun 
bakımını üstlenen diğer 
kişilere düşer.

3- Taraf Devletler, 
ulusal durumlarına 

göre ve olanakları 
ölçüsünde, ana-babaya 
ve çocuğun bakımını 
üstlenen diğer kişilere, 
çocuğun bu hakkının 
uygulanmasında 
yardımcı olmak amacıyla 
gerekli önlemleri alır 
ve gereksinim olduğu 
takdirde özellikle 
beslenme, giyim ve 
barınma konularında 
maddi yardım ve destek 
programları uygularlar.

4- Taraf Devletler, 
Taraf Devlet ülkesinde 
veya başka ülkede 
bulunsun;ana-babası 
veya çocuğa karşı 

mali sorumluluğu 
bulunan diğer kişiler 
tarafından, çocuğun 
bakım giderlerinin 
karşılanmasını sağlamak 
amacıyla her türlü 
uygun önlemi alırlar. 
Özellikle çocuğa karşı 
mali sorumluluğu 
olan kişinin, çocuğun 
ülkesinden başka bir 
ülkede yaşaması halinde, 
Taraf Devletler bu konuya 
ilişkin uluslararası 
anlaşmalara katılmayı 
veya bu tür anlaşmalar 
akdinin yanısıra başkaca 
uygun düzenlemelerin 
yapılmasını teşvik 
ederler.

>27 Yaşam Standardı







Her Çocuk Haklarıyla Doğar120   |

1981 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümü’nden 2006 yılında mezun 
oldu.

Çocuk kitabı resimlemesi, illüstrasyon, hat, 
kaligrafi, story-board alanlarında ürünler 
verdi. Çalışmaları çeşitli grafik kitaplarında 
basıldı.

Üyesi bulunduğu Boyalıkuş Çocuk Kitabı 
İllüstratörleri Grubu ile birlikte yurtiçi ve 
yurtdışında birçok sergi ve projelerde yer aldı.

Mehmet KEHRİ
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1- Taraf Devletler, 
çocuğun eğitim hakkını 
kabul ederler ve bu 
hakkın fırsat eşitliği 
temeli üzerinde tedricen 
gerçekleştirilmesi 
görüşüyle özellikle:

a) İlk öğretimi herkes için 
zorunlu ve parasız hale 
getirirler;

b) Orta öğretim 
sistemlerinin genel 
olduğu kadar mesleki 
nitelikte de olmak 
üzere çeşitli biçimlerde 
örgütlenmesini teşvik 
ederler ve bunların tüm 
çocuklara açık olmasını 
sağlarlar ve gerekli 
durumlarda mali yardım 
yapılması ve öğretimi 
parasız kılmak gibi 

uygun önlemleri alırlar;

c) Uygun bütün araçları 
kullanarak, yüksek 
öğretimi yetenekleri 
doğrultusunda herkese 
açık hale getirirler;

d) Eğitim ve meslek 
seçimine ilişkin bilgi ve 
rehberliği bütün çocuklar 
için elde edilir hale 
getirirler;

e) Okullarda düzenli 
biçimde devamın 
sağlanması ve okulu 
terketme oranlarının 
düşürülmesi için önlem 
alırlar.

2- Taraf Devletler, 
okul disiplininin 
çocuğun insan olarak 
taşıdığı saygınlıkla 

bağdaşır biçimde ve 
bu Sözleşmeye uygun 
olarak yürütülmesinin 
sağlanması amacıyla 
gerekli olan tüm 
önlemleri alırlar.

3- Taraf Devletler eğitim 
alanında, özellikle 
cehaletin ve okuma 
yazma bilmemenin 
dünyadan kaldırılmasına 
katkıda bulunmak 
ve çağdaş eğitim 
yöntemlerine ve bilimsel 
ve teknik bilgilere 
sahip olunmasını 
kolaylaştırmak amacıyla 
uluslararası işbirliğini 
güçlendirir ve teşvik 
ederler. Bu konuda, 
gelişmekte olan ülkelerin 
gereksinimleri özellikle 
gözönünde tutulur.

>28 Eğitim
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Amatör bir fotoğrafçı da olan Ülkü Ovat 1962 yılında 
Ankara’da doğdu. 1992 yılında kurulan Öğmel 
Atölyesi çalışmalarına katılarak temel sanat eğitimini 
bu atölyedeki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla 
oluşturdu.

Sonraları, “Amsterdam Sokak Sanatçıları Fotoğraf 
Sergisi”, TOBAV Sanat Galerisi’nde izleyicilere sunuldu.

Ülkü Ovat ve Ümit Öğmel’in, çocuklarla geliştirdikleri 
bir atölye çalışmasının ürünleri de, Kültür Bakanlığı 
Dünya Karikatür Galerisi’nde sergilendi (1994).

Ovat ve Öğmel, daha sonra çocuklara yönelik çalışma 
ve araştırmalarını Hollanda’da sürdürdüler. Amsterdam, 
Rotterdam ve Axel’da birçok atölye çalışmaları yaptılar. 
Öğmel ve Ovat’ın Hollanda Televizyonu Susam Sokağı 
Çocuk Programı için gerçekleştirdikleri bir çizgi film de 
bu etkinlikleri arasında yer aldı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Çocuk 
Yayınları Bölümü Masal Bahçesi Programı’na ve 
yine aynı kurum için Kahraman Minikler Yarışma 
Programı’na (2005) danışmanlık hizmeti de veren 
Öğmel ve Ovat okul öncesi çocuklarına yönelik çok 
sayıdaki öykü ve eğitim içerikli kitapların yanısıra 
birçok atölye çalışmasına da birlikte imza attılar.

1992 yılından bu yana birlikte çalışan, ortak tasarımlar 
üreten, uygulayan Öğmel ve Ovat, son yıllarda tüm 
çalışmalarını yine çocuklara yönelik Deneysel Yapbozlar 
ve özgün kitap çalışmaları üzerinde yoğunlaştırmış 
bulunuyorlar.

Ülkü OVAT

>29
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1- Taraf Devletler çocuk 
eğitiminin aşağıdaki 
amaçlara yönelik 
olmasını kabul ederler;

a) Çocuğun kişiliğinin, 
yeteneklerinin, 
zihinsel ve bedensel 
yeteneklerinin mümkün 
olduğunca geliştirilmesi;

b) İnsan haklarına ve 
temel özgürlüklere, 
Birleşmiş Milletler 
Andlaşması’nda 
benimsenen ilkelere 
saygısının geliştirilmesi;

c) Çocuğun ana-
babasına, kültürel 
kimliğine, dil ve 

değerlerine, çocuğun 
yaşadığı veya geldiği 
menşe’ ülkenin 
ulusal değerlerine ve 
kendisininkinden farklı 
uygarlıklara saygısının 
geliştirilmesi;

d) Çocuğun, anlayışı, 
barış, hoşgörü, cinsler 
arası eşitlik ve ister 
etnik, ister ulusal, ister 
dini gruplardan, isterse 
yerli halktan olsun, 
tüm insanlar arasında 
dostluk ruhuyla, özgür 
bir toplumda, yaşantıyı, 
sorumlulukla üstlenecek 
şekilde hazırlanması;

e) Doğal çevreye 
saygısının geliştirilmesi,

2- Bu maddenin veya 
28’inci maddenin 
hiçbir hükmü gerçek ve 
tüzel kişilerin öğretim 
kurumları kurmak ve 
yönetmek özgürlüğüne, 
bu maddenin 1’inci 
fıkrasında belirtilen 
ilkelere saygı 
gösterilmesi ve bu 
kurumlarda yapılan 
eğitimin Devlet 
tarafından konulmuş 
olan asgari kurallara 
uygun olması koşuluyla, 
aykırı sayılacak biçimde 
yorumlanmayacaktır.

>29 Eğitim Hedefleri
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1987 yılında Ankara’nın Altındağ ilçesinde 
dünyaya geldi. Beytepe İlköğretim Okulu’nu 
bitirdi. Ankara Anadolu Lisesi’nden mezun 
oldu ve burslu olarak Yeditepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi  Grafik Tasarım 
Bölümü’nde lisans eğitimine başladı.

2008 yılından itibaren serbest mücevher 
tasarımına yöneldi.

Öğrenci değişim programıyla ABD Kuzey 
Carolina Üniversitesi’nde eğitimine devam etti 
(2009).

2010 yılında Yeditepe Güzel Sanatlar 
Fakültesinde Grafik Tasarım Bölümü’nden 
mezun oldu.  3D (Maya ve Zbrush) ve 
illüstrasyon (Geleneksel ve Dijital; Corel 
Painter, Adobe Photoshop) araçlarını 
kullanarak storyboard, kitap kapağı, 
animasyon çalışmaları yaptı. Üçüncü Boyutta 
kendini geliştirmek için geleneksel heykel 
çalışmaları yaptı. 

Arda KAYA
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Soya, dine ya da dile 
dayalı azınlıkların ya da 
yerli halkların varolduğu 
Devletlerde, böyle bir 
azınlığa mensup olan 
ya da yerli halktan olan 
çocuk, ait olduğu azınlık 
topluluğunun diğer 
üyeleri ile birlikte kendi 
kültüründen yararlanma, 
kendi dinine inanma ve 
uygulama ve kendi dilini 
kullanma hakkından 
yoksun bırakılamaz.

>30 Azınlıklara ve Yerli Halklara 
Mensup Çocuklar
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1976 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu 
Çorum’da, liseyi İstanbul Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde okudu. 
1994’te bölüm birincisi olarak girdiği Mimar 
Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü’nden, birincilikle 1999’da 
mezun oldu. Kendi bölümünde yüksek lisans 
yaptı. Bir süre seramik ve resim çalışmaları 
yaptıktan sonra çocuk kitapları resimlemeye 
başladı. Çeşitli yayınevlerine çizdiği kitapların 
yanı sıra TRT’nin çocuk programlarına da 
çizimler yaptı, dekor ve maket tasarladı, set 
hazırladı.

Çocukların, kitapları resimleriyle 
hatırladıklarını düşünerek, iyi resimlenmiş 
kitapların onlar için bir lüks değil, hak ve 
gereksinim olduğuna inandı. Boyalıkuş Çocuk 
Kitapları İllüstratörleri Grubu’nun üyesi olan 
sanatçı, çalışmalarını serbest olarak en sevdiği 
şehir olan İstanbul’da sürdürmektedir. 

Buket TOPAKOĞLU GENCER
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1- Taraf Devletler 
çocuğun dinlenme, boş 
zaman değerlendirme, 
oynama ve yaşına uygun 
eğlence (etkinliklerinde) 
bulunma ve kültürel 
ve sanatsal yaşama 
serbestçe katılma hakkını 
tanırlar.

2- Taraf Devletler, 
çocuğun kültürel 

ve sanatsal yaşama 
tam olarak katılma 
hakkını saygı duyarak 
tanırlar ve özendirirler 
ve çocuklar için, boş 
zamanı değerlendirmeye, 
dinlenmeye, sanata ve 
kültüre ilişkin (etkinlikler) 
konusunda uygun ve eşit 
fırsatların sağlanmasını 
teşvik ederler.

>31 Dinlenme, Serbest Zamanı 
Değerlendirme ve Kültürel Etkinlikler
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1958 yılında İstanbul’da doğdu. 1982’de İstanbul 
Güzel Sanatlar Akademisi’nin Mimarlık 
Bölümü’nden mezun oldu. İki yıl mimarlık 
alanında çalıştı. Kızının dünyaya gelmesinden 
sonra çocuk kitaplarına ilgi duymaya başladı. 
1989’dan bu yana profesyonel illüstratör olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Bugüne dek çok sayıda çocuk kitabı resimleyen 
ve pek çok çocuk dergisine resimler yapan Sayın,  
5 Çocuk 5 İstanbul kitabıyla, illüstrasyon dalında 
Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu (IBBY) 
2006 Onur Listesi’ne seçildi. Köstebek Kuki kitabı 
ile Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği’nin 
2007 En İyi Resimli Öykü Kitabı Ödülü’nü aldı. 
Kitaplarının bazıları Almanya, Gürcistan ve 
Bulgaristan’da yayınlandı ve iki illüstrasyonu 
UNICEF tebrik kartı olarak basıldı.

İllüstrasyonları  1990 Lannion (Fransa), 2006 
Macau (Çin) ve 2007 Bratislava (Slovakya) 
Uluslararası İllüstrasyon Sergileri’nde yer aldı. 
Çalışmalarında suluboya tekniğini kullanan 
sanatçı eşi ve kızıyla birlikte İstanbul’da 
yaşamaktadır.

Betül SAYIN

>32
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1- Taraf Devletler, 
çocuğun, ekonomik 
sömürüye ve her 
türlü tehlikeli işte ya 
da eğitimine zarar 
verecek ya da sağlığı 
veya bedensel, zihinsel, 
ruhsal, ahlaksal ya da 
toplumsal gelişmesi için 
zararlı olabilecek nitelikte 
çalıştırılmasına karşı 
korunma hakkını kabul 
ederler.

2- Taraf Devletler, bu 
maddenin uygulamaya 
konulmasını sağlamak 
için yasal, idari, 
toplumsal ve eğitsel her 
önlemi alırlar. Bu amaçlar 
ve öteki uluslararası 
belgelerin ilgili 
hükümleri gözönünde 
tutularak, Taraf Devletler 
özellikle şu önlemleri 
alırlar:

a) İşe kabul için bir ya 
da birden çok asgari yaş 
sınırı tesbit ederler;

b) Çalışmanın saat 
olarak süresi ve 
koşullarına ilişkin uygun 
düzenlemeleri yaparlar.

c) Bu maddenin etkili 
biçimde uygulanmasını 
sağlamak için ceza veya 
başka uygun yaptırımlar 
öngörürler.

>32 Çocuk İşçiler
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1951 yılında Sivas’ta doğdu. 1981 yılında Devlet 
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik 
Bölümü’nü bitirdi. 1985 yılında Mimar Sinan 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Ana 
Sanat Dalı’nda yüksek lisans, 1989 yılında da sanatta 
yeterlik eğitimini tamamladı.

1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Grafik Bölümü’nde öğretim görevlisi 
olarak çalışmaya başladı. 1988-89 yılları arasında 
Hollanda’da Hertogen Bosch Kraliyet Sanat 
Akademisi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde 
illüstrasyon ve grafik tasarımla ilgili çalışmalar yaptı. 

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Bölümü’nde 1991 yılında Doçent, 1997 yılında 
Profesör oldu. Birisi Hollanda’da, dört resimli çocuk 
kitabı yayımlandı. Bu alanda ikisi Japonya’da olmak 
üzere üç uluslararası ve üçü de Türkiye’de altı sanat 
ödülü aldı. 

2002 yılında Goethe Enstitüsü’nden ve 2003 yılında 
da Almanya’nın Münih kentindeki Uluslararası 
Çocuk Kütüphanesi’nden burs aldı. Dokuz kişisel 
resim sergisi açtı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası 
karma sergiye katıldı. 

2006-2009 yılları arası Doğuş Üniversitesi Sanat ve 
Tasarım Fakültesi Dekanı ve Grafik Bölümü Öğretim 
Üyesi olarak çalıştı. 2010 yılından bu yana Maltepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir.

İsmail KAYA
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Taraf Devletler, 
çocukların uluslararası 
anlaşmalarda 
tanımladığı biçimde 
uyuşturucu ve psikotrop 
maddelerin yasadışı 
kullanımına karşı 
korunması ve çocukların 
bu tür maddelerin 
yasadışı üretimi ve 
kaçakçılığı alanında 
kullanılmasını önlemek 
amacıyla, yasal, sosyal ve 
eğitsel niteliktekiler de 
dahil olmak üzere, her 
türlü uygun önlemleri 
alırlar.

>33 Uyuşturucu Kullanımı
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1961 yılında Mersin’de doğdu. Yüksek 
öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 
Sanatlar Bölümü’nde tamamladı. Aynı 
bölümden yüksek lisans derecesi aldı. 1984 
yılından günümüze kadar grafik ve resim 
çalışmalarının yanı sıra çocuk kitabı da 
resimledi. Grafik ve resim dallarında karma 
sergilere katıldı ve birçok sanatsal projede yer 
aldı. Çalışmaları Türk Grafik Sanatçıları (1989 
ve 2006) ve Türk Logo Tasarımcıları (2006) 
kitaplarında yer aldı. 

Boyalıkuş Çocuk Kitabı İllüstratörleri Grubu ile 
birlikte yurtiçi ve yurtdışında sanat projelerine 
ve sergilere katıldı. Çeşitli etkinliklerde 
çocuklarla atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

1999 yılından günümüze dek çocuklara yönelik 
resim, mask ve farklı malzemelerin kullanıldığı 
atölye çalışmalarını Ihlamur Kasrı Çocuk 
Atölyeleri’nde sürdürmekte, aynı mekânda 
alternatif sanat eğitimi projesi olan (resim, 
yaratıcı drama, yaratıcı dans) ortak temalı sanat 
atölyeleri projelerini sergi, gösteri ve kitaba 
dönüştürmektedir.

Emel KEHRİ
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Taraf Devletler, çocuğu, 
her türlü cinsel 
sömürüye ve cinsel 
suistimale karşı koruma 
güvencesi verirler. Bu 
amaçla Taraf Devletler 
özellikle:

a) Çocuğun yasadışı bir 
cinsel faaliyete girişmek 
üzere kandırılması veya 
zorlanmasını;

b) Çocukların, fuhuş, 

ya da diğer yasadışı 
cinsel faaliyette 
bulundurularak 
sömürülmesini;

c) Çocukların pornografik 
nitelikli gösterilerde ve 
malzemede kullanılarak 
sömürülmesini,

önlemek amacıyla ulusal 
düzeyde ve ikili ve çok 
taraflı ilişkilerde gerekli 
her türlü önlemi alırlar.

>34 Cinsel Sömürü
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1949 yılında İstanbul’da doğdu.1971 yılında 
İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu  
Grafik Sanatlar Bölümü’nü bitirdi. 1973 yılında 
Londra’da illüstratör olarak çalıştı. Dönüşünde 
aynı alanda ve grafik sanatının her dalında pek çok 
başarılı ürün verdi. Türkiye’nin önde gelen reklam 
ajanslarında art director olarak çalıştı.

1977 yılından itibaren kendi stüdyosunu kurarak 
grafik tasarımı ve illüstrasyon alanlarında ürünler 
verdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve 
Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak 
görev aldı.  

Çocuk kitapları illüstrasyonu, diğer çalışmalarına 
paralel olarak önemle yöneldiği bir başka alan 
oldu. llüstrasyonları ülkenin pek çok çocuk kitabı 
ve dergilerinde yayımlandı.

Çocuk hikâye ve şiirleri edebi anlatım üslubuna 
uygun olarak farklı resimleme teknikleri 
uygulamaktadır.

Bu çalışmalarının yanında 15 kişisel suluboya 
sergisi açan sanatçının birçok koleksiyonda eserleri 
bulunmaktadır.

Osman KEHRİ
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Taraf Devletler, her 
ne nedenle ve hangi 
biçimde olursa olsun, 
çocukların kaçırılmaları, 
satılmaları veya fuhuşa 
konu olmalarını önlemek 
için ulusal düzeyde ve 
ikili ve çok yanlı ilişkilerde 
gereken her türlü 
önlemleri alırlar.

>35 Çocukların Satılmaları, Kaçırılmaları 
ve Fuhuşa Zorlanmaları
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1980 yılında İstanbul’da doğdu.

Marmara Üniversitesi GSF Grafik 
Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu ve aynı 
bölümde yüksek lisansını tamamladı.

Umur Kâğıtçılık İllüstrasyon yarışması 
birincilik ödülünü aldı (2003). 2002’den bu 
yana karma sergilere katıldı. Ortağı olduğu, 
ulusal ve uluslarası markalara hizmet vermekte 
olan, “Made in Graphic” Reklam Ajansı’nda 
Creative Director olarak çalışmaktadır. 
Grafik tasarım üzerine araştırmalarına, farklı 
mecralarda sanat ve tasarım çalışmalarına 
devam etmektedir.

Serpil ŞAKAR
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Taraf Devletler, esenliğine 
herhangi bir biçimde 
zarar verebilecek başka 
her türlü sömürüye karşı 
çocuğu korurlar.

>36 Sömürünün Diğer Biçimleri
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1977’de Ankara’da doğdu. Lisans, yüksek lisans 
ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde 
tamamladı. Doktora tezi için dört ay Belçika 
Hogeschool Gent Güzel Sanatlar Akademisi 
Grafik Bölümü’ne devam etti. 2003 yılında 
Uzakdoğu Kültüründe ‘Japonya Örneğinde’ Çizgi 
Roman Sanatının Gelişimi isimli yüksek lisans, 
2009’da Soyut Kavramların Öğretilmesinde 
Resimli Çocuk Kitapları isimli doktora çalışmasını 
bitirdi. ODTÜ Etik Alan Komitesi İllüstrasyon 
Yarışması Birincilik Ödülü, Avusturya ve Belçika 
Uluslararası Exlibris yarışmalarında mansiyon ve 
üçüncülük ödülleri kazandı.

2006’da Enokido Fumihiko Fusion Sanat 
Vakfı’nın düzenlediği takvim tasarımı sergisi için 
Japonya’ya davetli olarak gitti. 2009 yılında aynı 
vakfın sergisini Ankara’da düzenledi. 2010’da 
Alman Goethe Enstitüsü’nün açtığı küratörlük 
çalıştayına seçilerek İkinci Kapı isimli konteyner 
sergisini Zeynep Aran’la birlikte kürate etti. 
Resimlediği 17 adet çocuk kitabı bulunmaktadır. 
Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Grafik Bölümü’nde öğretim görevlisi ve 
serbest illüstratör olarak çalışmaktadır. 

Elif Varol ERGEN >37
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Taraf Devletler aşağıdaki 
hususları sağlarlar:

a) Hiçbir çocuk, 
işkence veya diğer 
zalimce, insanlık 
dışı veya aşağılayıcı 
muamele ve cezaya 
tabi tutulmayacaktır. 
Onsekiz yaşından küçük 
olanlara, işledikleri 
suçlar nedeniyle idam 
cezası verilemiyeceği 
gibi salıverilme koşulu 
bulunmayan ömür 
boyu hapis cezası da 
verilmeyecektir.

b) Hiçbir çocuk yasadışı 
ya da keyfi biçimde 
özgürlüğünden yoksun 
bırakılmayacaktır. Bir 
çocuğun tutuklanması, 

alıkonulması veya 
hapsi yasa gereği 
olacak ve ancak en son 
başvurulacak bir önlem 
olarak düşünülüp, uygun 
olabilecek en kısa süre ile 
sınırlı tutulacaktır.

c) Özgürlüğünden 
yoksun bırakılan 
her çocuğa insancıl 
biçimde ve insan 
kişiliğinin özünde 
bulunan saygınlık 
ve kendi yaşındaki 
kişilerin gereksinimleri 
gözönünde tutularak 
davranılacaktır. 
Özgürlüğünden yoksun 
olan her çocuk, kendi 
yüksek yararı aksini 
gerektirmedikçe, özellikle 
yetişkinlerden ayrı 

tutulacak ve olağanüstü 
durumlar dışında ailesi 
ile yazışma ve görüşme 
yoluyla ilişki kurma 
hakkına sahip olacaktır.

d) Özgürlüğünden 
yoksun bırakılan her 
çocuk, kısa zamanda 
yasal ve uygun olan diğer 
yardımlardan yararlanma 
hakkına sahip olacağı 
gibi özgürlüğünden 
yoksun bırakılmasının 
yasaya aykırılığını bir 
mahkeme veya diğer 
yetkili, bağımsız ve 
tarafsız makam önünde 
iddia etme ve böylesi 
bir işlemle ilgili olarak 
ivedi karar verilmesini 
isteme hakkına da sahip 
olacaktır.

>37 İşkence ve Özgürlükten Yoksun Bırakma
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1983’te Ankara’da doğdu. Ankara Anadolu 
Güzel Sanatlar Lisesi’nde resim, Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi’nde çizgi film ile tanıştı. 
Oyun tasarımcısı, çizgi filmci ve çizer olarak 
tasarladığı eğlenme hayatını Top Yayıncılık’ta 
sürdüren Tortop, bisiklete binmek, kitap 
okumak ve akordiyon çalmak için eline geçen 
her fırsatı değerlendirmektedir. Çizgi filmleri, 
çikolatadan bile çok seven Tortop’un arada 
çalıştığına tanık olanlar da var.

Anıl TORTOP

>38
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1- Taraf Devletler, 
silahlı çatışma halinde 
kendilerine uygulanabilir 
olan uluslararası 
hukukun, çocukları 
da kapsayan insani 
kurallarına uymak ve 
uyulmasını sağlamak 
yükümlülüğünü 
üstlenirler.

2- Taraf Devletler, onbeş 
yaşından küçüklerin 
çatışmalara doğrudan 
katılmaması için uygun 

olan bütün önlemleri 
alırlar.

3- Taraf Devletler, 
özellikle onbeş yaşına 
gelmemiş çocukları 
askere almaktan 
kaçınırlar. Taraf Devletler, 
onbeş ile onsekiz yaş 
arasındaki çocukların 
silah altına alınmaları 
gereken durumlarda, 
önceliği yaşça büyük 
olanlara vermek için çaba 
gösterirler.

4- Silahlı çatışmalarda 
sivil halkın korunmasına 
ilişkin uluslararası 
insani hukuk kuralları 
tarafından öngörülen 
yükümlülüklerine uygun 
olarak, Taraf Devletler, 
silahlı çatışmadan 
etkilenen çocuklara 
koruma ve bakım 
sağlamak amacıyla 
mümkün olan her türlü 
önlemi alırlar.

>38 Silahlı Çatışma







Her Çocuk Haklarıyla Doğar164   |

1981’de Ankara’da doğdu.  Anadolu 
Üniversitesi Çizgi Filmi Bölümü’nden mezun 
oldu. Çeşitli grafik tasarım ajanslarında görev 
aldı. Üç yıl kadar süren bu iş deneyiminden 
sonra çocuk kitapları resimlemeye yöneldi. 
Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli resim sergilerine 
katıldı. Şimdilerde illüstrasyon, resim, el 
yapımı oyuncaklar ve çizgi film alanlarında 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Resimlediği bazı çocuk kitaplarının adları: İki 
Kavgacı Ağaç, Ben Büyüküm, Uzaylı Çocuğun 
Ödevi, Babamın Burnundan Düştüm, Piyano 
Çalmayı Öğreniyorum, Dağ Kaşındı, Zizi’nin 
Düşleri, Vınnn, Rüzgar Suya Yazmıştı, Yolculuk, 
Rüzgar Masalları, Ya Öyle Değilse…

Serap DELİORMAN
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Taraf Devletler, her türlü 
ihmal, sömürü ya da 
suistimal, işkence ya 
da her türlü zalimce, 
insanlık dışı veya 
aşağılayıcı muamele ya 
da ceza uygulaması ya da 
silahlı çatışma mağduru 
olan bir çocuğun, 
bedensel ve ruhsal 
bakımdan sağlığına 

yeniden kavuşması 
ve yeniden toplumla 
bütünleşebilmesini 
temin için uygun 
olan tüm önlemleri 
alırlar. Bu tür sağlığa 
kavuşturma ve toplumla 
bütünleştirme, çocuğun 
sağlığını, özgüvenini ve 
saygınlığını geliştirici bir 
ortamda gerçekleştirilir.

>39 Yeniden Sağlığa Kavuşturucu Bakım
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1974’te İstanbul’da doğdu. 1997’de Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 
Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl Zaman 
Gazetesi’nde illüstratörlüğe başladı. İzmir Efes 
Celcus Kütüphanesi’nde dört resim sergisi 
açtı. Gazete karikatürlerini C’empati adlı 
albümde topladı. Türkiye Yazarlar Birliği’nce 
‘Yılın Karikatüristi’ seçildi. Sakıp Sabancı 
Müzesi’ne Ben Picasso, Ben Rodin, Ben Kitap, 
Ben Cengiz Han, Ben Halı ve Ben Dali adlı 
çocuk kitapları resimledi. İllüstrasyonları 
Society for News Design (SND) yarışmasında 
gümüş madalya ve Award of Excellence aldı. 
Today’s Zaman Gazetesi’nde Mr. DiploMat! 
adlı çizgi bant tiplemesi oluşturdu (2007). Yapı 
Kredi Yayınları, Timaş Yayınları ve Turkuvaz 
Kitapçılık gibi yayınevlerine kitaplar resimledi. 
Kızıltuğ, grafik sanatçısı Ravza Kızıltuğ ile 
evlidir.

Cem KIZILTUĞ

>40
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1- Taraf Devletler, hakkın-
da ceza yasasını ihlal et-
tiği iddia edilen ve bu ne-
denle itham edilen ya 
da ihlal ettiği kabul edi-
len her çocuğun; çocu-
ğun yaşı ve yeniden top-
luma kazandırılmasının 
ve toplumda yapıcı rol 
üstlenmesinin arzu edi-
lir olduğu hususları gö-
zönünde bulundurularak, 
taşıdığı saygınlık ve değer 
duygusunu geliştirecek 
ve başkalarının da insan 
haklarına ve temel özgür-
lüklerine saygı duymasını 
pekiştirecek nitelikte mu-
amele görme hakkını ka-
bul ederler.

2- Bu amaçla ve ulusla-
rarası belgelerin ilgili hü-
kümleri gözönünde tu-
tularak Taraf Devletler 
özellikle, şunları sağlarlar:

a) İşlendiği zaman ulusal 
ya da uluslararası hukuk-
ça yasaklanmamış bir ey-
lem ya da ihmal nedeniy-
le hiçbir çocuk hakkında 
ceza yasasını ihlal ettiği 
iddiası ya da ithamı öne 
sürülemeyeceği gibi böy-
le bir ihlalde bulunduğu 
da kabul edilmeyecektir.

b) Hakkında ceza kanu-
nunu ihlal iddiası veya it-

hamı bulunan her çocuk 
aşağıdaki asgari güvence-
lere sahiptir:

i) Haklarındaki suçlama 
yasal olarak sabit olun-
caya kadar masum sayıl-
mak;

ii) Haklarındaki suçlama-
lardan kendilerinin he-
men ve doğrudan doğ-
ruya ya da uygun düşen 
durumlarda ana-babaları 
ya da yasal vasileri kana-
lı ile haberli kılınmak ve 
savunmalarının hazırla-
nıp sunulmasında gerek-
li yasal ya da uygun olan 
başka yardımdan yarar-
lanmak;

iii) Yetkili, bağımsız ve 
yansız bir makam ya da 
mahkeme önünde adli 
ya da başkaca uygun yar-
dımdan yararlanarak ve 
özellikle çocuğun yaşı ve 
durumu gözönüne alın-
mak suretiyle kendisinin 
yüksek yararına aykırı ol-
duğu saptanmadığı süre-
ce, ana-babası veya yasal 
vasisi de hazır bulundu-
rularak yasaya uygun bi-
çimde adil bir duruşma 
ile konunun gecikmeksi-
zin karara bağlanmasının 
sağlanması;

iv) Tanıklık etmek ya da 
suç ikrarında bulunmak 
için zorlanmamak; aleyhi-
ne olan tanıkları sorguya 
çekmek veya sorguya çek-
miş olmak ve lehine olan 
tanıkların hazır bulun-
masının ve sorgulanma-
sının eşit koşullarda sağ-
lanması;

v) Ceza yasasını ihlal etti-
ği sonucuna varılması ha-
linde, bu kararın ve bu-
nun sonucu olarak alınan 
önlemlerin daha yüksek 
yetkili, bağımsız ve yansız 
bir makam ya da mahke-
me önünde yasaya uygun 
olarak incelenmesi;

vi) Kullanılan dili anlama-
ması veya konuşamama-
sı halinde çocuğun para-
sız çevirmen yardımından 
yararlanması;

vii) Kovuşturmanın her 
aşamasında özel hayatı-
nın gizliliğine tam saygı 
gösterilmesine hakkı ol-
mak;

3- Taraf Devletler, hakkın-
da ceza yasasını ihlal et-
tiği iddiası ileri sürülen, 
bununla itham edilen ya 
da ihlal ettiği kabul olu-
nan çocuk bakımından, 
yalnızca ona uygulana-

bilir yasaların, usulle-
rin, onunla ilgili makam 
ve kuruluşların oluştu-
rulmasını teşvik edecek 
ve özellikle şu konularda 
çaba göstereceklerdir:

a) Ceza Yasasını ihlal ko-
nusunda asgari bir yaş sı-
nırı belirleyerek, bu yaş sı-
nırının altındaki çocuğun 
ceza ehliyetinin olmadığı-
nın kabulü;

b) Uygun bulunduğu ve 
istenilir olduğu takdirde, 
insan hakları ve yasal gü-
vencelere tam saygı gös-
terilmesi koşulu ile bu tür 
çocuklar için adli kovuş-
turma olmaksızın önlem-
lerin alınması.

4- Koruma tedbiri, yön-
lendirme ve gözetim ka-
rarları, danışmanlık, şartlı 
salıverme, bakım için yer-
leştirme, eğitim ve mes-
lek öğretme programları 
ve diğer kurumsal bakım 
seçenekleri gibi çeşitli dü-
zenlemelerin uygulanma-
sında, çocuklara durum-
ları ve suçları ile orantılı 
ve kendi esenliklerine ola-
cak biçimde muamele 
edilmesi sağlanacaktır.

>40 Çocukların Yargılanmaları 
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Madde 41

Bu Sözleşmede yer alan hiçbir 
husus, çocuk haklarının gerçek-
leştirilmesine daha çok yardım-
cı olan ve;

a) Bir Taraf Devletin yasasında; 
veya

b) Bu Devlet bakımından yürür-
lükte olan uluslararası hukukta 
yer alan hükümleri etkilemeye-
cektir.

Madde 42

Taraf Devletler, Sözleşme ilke ve 
hükümlerinin uygun ve etkili 
araçlarla yetişkinler kadar çocuk-
lar tarafından da yaygın biçimde 
öğrenilmesini sağlamayı taah-
hüt ederler.

Madde 43

1- Taraf Devletlerin bu Sözleşme 
ile üstlendikleri yükümlülükleri 
yerine getirme konusunda kay-
dettikleri ilerlemeleri incelemek 
amacıyla, görevleri aşağıda belir-
tilen bir Çocuk Hakları Komitesi 
kurulmuştur.

2- Komite bu Sözleşme ile hükme 
bağlanan alanda yetenekleriy-
le tanınmış ve yüksek ahlak sa-
hibi on uzmandan oluşur. Komi-
te üyeleri Taraf Devletlerce ken-
di vatandaşları arasından ve ki-
şisel olarak görev yapmak üzere, 
adil bir coğrafi dağılımı sağlama 
gereği ve başlıca hukuk sistemle-
ri gözönünde tutularak seçilirler.

3- Komite üyeleri, Taraf devletler-
ce gösterilen kişiler listesinden 
gizli oyla seçilirler. Her Taraf Dev-
let, vatandaşları arasından bir 
uzmanı aday gösterebilir.

4- Komite için ilk seçim, bu Söz-
leşmenin yürürlüğe girişini izle-
yen altı ay içinde yapılır. Sonraki 
seçimler iki yılda bir yapılır. Her 
seçim tarihinden en az dört ay 
önce, Birleşmiş Milletler Teşkila-
tı Genel Sekreteri, Taraf Devlet-
leri iki ay içinde adaylarını gös-
termeye yazılı olarak davet eder. 
Daha sonra Genel Sekreter böy-
lece belirlenen kişilerden, ken-
dilerini gösteren Taraf Devletleri 
de işaret ederek, alfabetik sıraya 
göre oluşturduğu bir listeyi, Ta-
raf Devletlere bildirir.

5- Seçimler, Birleşmiş Millet-
ler Teşkilatı Merkezi’nde, Genel 
Sekreter tarafından davet edi-
len Taraf Devletler toplantıların-
da yapılır. Nisabı, Taraf Devletle-
rin üçte ikisinin oluşturduğu bu 
toplantılarda, hazır bulunan ve 
oy kullanan Devletlerin salt ço-
ğunluğuyla en fazla oy alan kişi-
ler Komiteye seçilir.

6- Komite üyeleri dört yıl için se-
çilir. Aday gösterildikleri takdirde 
yeniden seçilebilirler. İlk seçim-
de seçilmiş olan beş üyenin gö-
revi iki yıl sonra sona erer, bu beş 
üyenin isimleri ilk seçimden he-
men sonra toplantı başkanı tara-
fından çekilen kura ile belirlenir.

7- Bir komite üyesinin ölmesi veya 
çekilmesi ya da başka herhangi 
bir nedenle bir üyenin Komitedeki 
görevlerini yapamaz hale gelmesi 
durumunda adaylığını öneren Ta-
raf Devlet, Komitenin onaylama-
sı koşuluyla, böylece boşalan yer-
deki görev süresi doluncaya kadar, 
kendi vatandaşları arasından baş-
ka bir uzmanı atayabilir.
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8- Komite, iç tüzüğünü kendisi be-
lirler.

9- Komite, memurlarını iki yıllık 
bir süre için seçer.

10- Komite toplantıları olağan ola-
rak Birleşmiş Milletler Teşkilatı 
Merkezi’nde ya da Komite tarafın-
dan belirlenecek başka uygun bir 
yerde yapılır. Komite olağan ola-
rak her yıl toplanır. Komite toplan-
tılarının süresi, gerektiğinde, Ge-
nel Kurulca onaylanmak koşuluy-
la, bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin 
bir toplantısıyla belirlenir veya de-
ğiştirilir.

11- Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ge-
nel Sekreteri gerekli maddi araçları 
ve personeli bu Sözleşme ile kendi-
sine verilen görevleri etkili biçim-
de görebilmesi amacıyla, Komite 
emrine verir.

12- Bu Sözleşme uyarınca oluştu-
rulan Komitenin üyeleri, Genel Ku-
rulun onayı ile, Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı’nın kaynaklarından karşı-
lanmak üzere, Genel Kurulca sap-
tanan şart ve koşullar çerçevesinde 
kararlaştırılan ücreti alırlar.

Madde 44

1- Taraf Devletler, bu Sözleşme-
de tanınan hakları yürürlüğe koy-
mak için, aldıkları önlemleri ve bu 
haklardan yararlanma konusunda 
gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin 
raporları:

a) Bu Sözleşmenin, ilgili Taraf Dev-
let bakımından yürürlüğe giriş ta-
rihinden başlayarak iki yıl içinde,

b) Daha sonra beş yılda bir,

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 

aracılığı ile Komiteye sunmayı ta-
ahhüt ederler.

2- Bu madde uyarınca hazırlanan 
raporlarda, bu Sözleşmeye göre 
üstlenilen sorumlulukların, şayet 
varsa, yerine getirilmesini etkile-
yen nedenler ve güçlükler belirti-
lecektir. Raporlarda ayrıca, ilgili ül-
kede Sözleşmenin uygulanması 
hakkında Komiteyi etraflıca aydın-
latacak biçimde yeterli bilgi de bu-
lunacaktır.

3- Komiteye etraflı bilgi içeren bir 
ilk rapor sunmuş olan Taraf Dev-
let, bu maddenin 1 (b) bendi gere-
ğince sunacağı sonraki raporların-
da daha önce verilmiş olan temel 
bilgileri tekrarlamayacaktır.

4- Komite, Taraf Devletlerden Söz-
leşmenin uygulamasına ilişkin 
her türlü ek bilgi isteminde bulu-
nabilir.

5- Komite, iki yılda bir Ekonomik 
ve Sosyal Konsey aracılığı ile Genel 
Kurula faaliyetleri hakkında bir ra-
por sunar.

6- Taraf Devletler kendi raporları-
nın ülkelerinde geniş biçimde ya-
yımını sağlarlar.

Madde 45

Sözleşmenin etkili biçimde uygu-
lanmasını geliştirme ve Sözleşme 
kapsamına giren alanda uluslara-
rası işbirliğini teşvik etmek ama-
cıyla:

a) Uzmanlaşmış kurumlar, UNICEF 
ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın 
öteki organları, bu Sözleşme-
nin kendi yetki alanlarına ilişkin 
olan hükümlerinin uygulanması-
nın incelenmesi sırasında, temsil 
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edilmek hakkına sahiptirler. Ko-
mite; uzmanlaşmış kurumları, 
UNICEF’i ve uygun bulduğu öte-
ki yetkili kuruluşları, kendi yetki 
alanlarını ilgilendiren konular-
da uzman olarak görüş verme-
ye davet edebilir. Komite, uzman-
laşmış kurumları, UNICEF’i ve 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın 
öteki organlarını kendi faaliyet 
alanlarına ilişkin kesimlerde Söz-
leşmenin uygulanması hakkında 
rapor sunmaya davet edebilir;

b) Komite, uygun bulduğu tak-
dirde, Taraf Devletlerce sunul-
muş, bir istem içeren ya da tek-
nik danışma veya yardım ihtiya-
cını belirten her raporu, gereki-
yorsa Komitenin bu istek veya ih-
tiyaca ilişkin tavsiye ve gözlem-
lerini de ekleyerek, uzmanlaşmış 
kurumlara, UNICEF’e ve öteki yet-
kili kuruluşlara gönderir;

c) Komite, Genel Kurula Genel 
Sekreterden Komite adına çocuk 
haklarına ilişkin sorunlarda ince-
lemeler yaptırması isteğinde bu-
lunulmasını, tavsiye edebilir;

d) Komite, bu Sözleşmenin 44 ve 
45 inci maddeleri uyarınca alı-
nan bilgilere dayanarak, telkin ve 
genel nitelikte tavsiyelerde bulu-
nabilir. Bu telkin ve genel nitelik-
teki tavsiyeler, ilgili olan her Taraf 
Devlete gönderilir ve şayet var-
sa, Taraf Devletlerin yorumları ile 
birlikte Genel Kurulun dikkatine 
sunulur.

Madde 46

Bu Sözleşme bütün Devletlerin 
imzasına açıktır.

Madde 47

Bu Sözleşme onaylamaya bağlı 
tutulmuştur. Onay belgeleri Bir-
leşmiş Milletler Teşkilatı Genel 
Sekreteri nezdine tevdi edilecek-
tir.

Madde 48

Bu Sözleşme bütün Devletlerin 
katılmasına açık olacaktır. Katıl-
ma belgeleri Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine 
tevdi edilecektir.

Madde 49

1- Bu Sözleşme, yirminci onay 
ya da katılma belgesinin Birleş-
miş Milletler Teşkilatı Genel Sek-
reteri nezdine tevdi tarihini izle-
yen otuzuncu gün yürürlüğe gi-
recektir.

2- Yirminci onay ya da katıl-
ma belgesinin tevdiinden son-
ra bu Sözleşmeyi onaylayacak ya 
da ona katılacak Devletlerin her 
biri için, bu Sözleşme, sözkonu-
su Devletin onay ya da katılma 
belgesini tevdi tarihinden sonra-
ki otuzuncu gün yürürlüğe gire-
cektir.

Madde 50

1- Bu Sözleşmeye Taraf herhangi 
bir Devlet bir değişiklik önerisinde 
bulunabilir ve buna ilişkin met-
ni Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ge-
nel Sekreteri nezdine tevdi edebi-
lir. Genel Sekreter bunun üzerine 
değişiklik önerisini Taraf Devletle-
re, önerinin incelenmesi ve oya ko-
nulması amacıyla bir Taraf Dev-
letler Konferansı oluşturulmasını 
isteyip istemediklerini kendisine 
bildirmeleri kaydıyla, iletir. Böyle 
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bir duyuru tarihini izleyen dört ay 
içinde Taraf Devletlerin en az üçte 
biri söz konusu konferansın top-
lanmasından yana olduklarını ifa-
de ederlerse Genel Sekreter, Birleş-
miş Milletler Teşkilatı çerçevesin-
de bu konferansı düzenler. Konfe-
ransta hazır bulunan ve oy kulla-
nan Taraf Devletlerin çoğunluğu 
tarafından kabul edilen her deği-
şiklik, onay için Birleşmiş Miletler 
Genel Kuruluna sunulur.

2- Bu maddenin 1 inci fıkrasında 
yer alan hükümlere uygun olarak 
kabul edilen bir değişiklik, Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu’nca 
onaylandığı ve bu Sözleşmeye 
Taraf Devletlerin üçte iki çoğun-
luğu tarafından kabul edildiği 
zaman yürürlüğe girer.

3- Bir değişiklik yürürlüğe gir-
diği zaman, onu kabul eden Ta-
raf Devletler bakımından bağla-
yıcılık taşır. Öteki Taraf Devletler 
bu Sözleşme hükümleri ve daha 
önce kabul ettikleri her değişik-
likle bağlı kalırlar.

Madde 51

1- Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ge-
nel Sekreteri, onay ya da katılma 
anında yapılabilecek çekincele-
rin metnini alacak ve bütün Dev-
letlere bildirecektir.

2- Bu Sözleşmenin amacı ve ko-
nusu ile bağdaşmayan hiçbir çe-
kinceye izin verilmeyecektir.

3- Çekinceler, Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı Genel Sekreterince, geri 
alınacağına ilişkin bildirimde bu- 
lunma yoluyla her zaman geri 
alınabilir. Bunun üzerine Genel 
Sekreter, bütün Devletleri haber-

dar eder. Böyle bir bildirim, Genel 
Sekreter tarafından alındığı ta-
rihte işlerlik kazanır.

Madde 52

Bir Taraf Devlet, bu Sözleşmeyi, 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ge-
nel Sekreteri’ne vereceği yazılı 
bildirim yoluyla feshedebilir. Fe-
sih, bildirimin Genel Sekreter ta-
rafından alınması tarihinden bir 
yıl sonra geçerli olur.

Madde 53

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ge-
nel Sekreteri, bu Sözleşmenin 
tevdi makamı olarak belirlen-
miştir.

Madde 54

İngilizce, Arapça, Çince, İspanyol-
ca, Fransızca ve Rusça metinleri 
de aynı derecede geçerli olan bu 
Sözleşmenin özgün metni, Bir-
leşmiş Milletler Teşkilatı Genel 
Sekreteri nezdine tevdi edilecek-
tir.

Hükümetleri tarafından tam yet-
kili kılınan aşağıda imzaları bu-
lunan Temsilciler, yukarıdaki ku-
ralların ışığında, bu Sözleşmeyi 
imzalamışlardır.

Sözleşmeye Türkiye’nin koyduğu 
çekince:

Türkiye Cumhuriyeti, Birleş-
miş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin 17, 29 ve 30. mad-
deleri hükümlerini T.C. Anayasası 
ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan 
Anlaşması hükümlerine ve ru-
huna uygun olarak yorumlama 
hakkını saklı tutmaktadır.



Umut Var... 

Ve Hep Olacak!..
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