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� 
25-27 Şubat 2011 tarihinde, İstanbul’da, 

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediğimiz
1.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin 14 ay boyunca hazırlık 

süreçlerinde, kongre sırasında ve sonrasında ülke ölçekli bu çocuk 
ödevinin sonuçlanmasında:

Ahmet Akçakaya ve Abdülhamit Avşar yönetiminde ve 
Yasemin Ünal’ın öncülüğünde;

Taha Akçakaya, Mustafa Safa Akçakaya, 
Köksal Abdurrahmanoğlu, Hasan Akin, Elif Aktaş, 

Emir Aktaş, Abdülkerim Can Aslan,
Emre Bayram, Yunus Emre Bilgili, 

Enes Bilgili, Emrah Bülbül, 
Merve Nur Çakır, Sena Çalışkan, Şeyma Çeviker, 

Ayşe Didem Çiftçi, Hatice Didem Çiftçi, Hamit Dereçayır, 
Tuğba Eryıldız, Selçuk Abdullah Evliyaoğlu,

Nuray Kaya, Elif Konar, Büşra Koçyiğit, Elif Koçyiğit,
Elnare Mammadova, Erdem Şirin, Fatih Şirin, 

Memduh Cemil Şirin, Serdar Ekrem Şirin, 
Özlem Okan Şirin, İsmet Şirin, Gizem Tabak,

Neslihan Yazıcı, Emine Zilan’dan oluşan 
Çocuk Vakfı’nın Çocuk Gönüllüleri Grubu’na  teşekkürlerimizle…

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi
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Kongre’nin Sunuşu

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, başlangıcından sonuçlanıncaya kadar, çocuk ve 
yetişkinlerin kendilerini ifade ettiği, görüşlerini açıkladığı ve eleştirilerinin dikkate 
alındığı uzun bir sürecin sonunda gerçekleşti. Türkiye’de ilk kez düzenlenmiş olma-
sına rağmen, hiçbir aşamasında çocuklar adına hareket edilmedi ve kozası çocuklar 
dinlenerek örüldü. Ülke ölçekli bu çocuk ödevi, Türkiye genelinde 6230 öğrenci ve 
çocuk meclisi üyesinin görüşlerinden oluşan Sesimizi Kim Duyacak!.. 2010 Çocuk Gö-
rüşü Raporu’nu 23 Nisan 2010 tarihinde açıklayarak başladı. Kongre, çocuk konu-
sunda açılımı önermekle kalmadı, çocuk ve yetişkinlerin birlikte gerçekleştirdiği 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 kayıt-
lardan biri ise, merkezini çocuk hakları kültürünün oluşturduğu, çocuk ve yetişkinlere 
yönelik yayınlarla gerçekleşmiş olmasıdır. Bu kongre Çocuk ve yetişkin bildiri kitapları 
yanında, 2010 yılı boyunca hazırlanan yayınlarla da iz bırakmayı amaçlamıştır. 2012-
2016 yıllarını kapsayacak I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi’nin hazırlanmış olması ise 
Türkiye’nin çocuk tarihinde tam bir dönüm noktasıdır… 

Son çeyrek yüzyılda çocuk araştırmalarındaki artış dikkatlerden kaçmasa da, 
Türkiye’de çocuk hakları çalışmaları hiçbir kök çocuk sorununun çözümüne yönele-
cek kuşatıcılıkta değildir henüz. Bu açmazın nedeni, üniversitelerin çocuk konusunda 
çok alanlı çalışma anlayışından uzak olmasıdır. Türkiye’nin yönelmesi gereken mese-
le ise, çocuk sorunlarının sonuçlar üzerinden ve tek başına çözülemeyeceği gerçeğini 
bir an önce fark etmesidir. 

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin kalıcılığı ve çok yönlülüğü, çocuk, çocukluk 
ve çocuk hakları kültürü konusunun edebiyat ve sanat boyutu ile sağlanmıştır. Çocuk 
edebiyatı ve yetişkin edebiyatının yetkin kalemlerinin çocuk hakları kültürüne daya-
lı yeni yazılmış metinleri bu kongreyi daha da kalıcı duruma getirmiştir. Kongre, çe-
viri yoluyla kitap yayımlama kolaycılığını değil, yerli birikime dayanarak çok önemli 
bir potansiyeli harekete geçirmiştir.



Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı
Kongre Genel Yönetmeni

Prof. Dr. Yunus Söylet
İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Aydın Gülan
Kongre Başkanı

Dr. İsmail Barış
Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürü

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin amacı ve işlevinde vurgulandığı gibi, kong-
re, çocuk hakları konusunu medeniyet değerleri ile BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
çocuğun yüksek yararı temel ölçütü ve ilkelerine dayalı bir anlayışla okumayı öneren 
düşüncenin ilk uygulamasıdır. Kongrenin ana fikri, yalnızca çocuk konusunun değil, 
birey, toplum ve Devlet sorunlarının medeniyete dayalı bir yaklaşımla çözüleceği dü-
şüncesine dayanmaktadır. Çünkü hiçbir çocuk sorunu tek başına var olmamıştır ve 
çözüldüğünde de tekrarlanmayacağı iddia edilemez.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, çocukların hayata iyi bir başlangıç yapabilmesi 
için önce yetişkinlerin sorumluluklarını hatırlatıyor bireylere, topluma ve Devlet’e. 
Bu yönüyle çocuk hakları öğretimi, önce yetişkin merkezlidir. Bu konuda ülke ola-
rak sormamız gereken üç ana soru ise şunlardır: Çocuklarımızın haklarını bilerek 
büyümelerini ve gelişmelerini istiyor muyuz? Toplum olarak çocuklarımızla hayatı 
paylaşmaya hazır mıyız? Devlet, çocukların esenliği için görev ve sorumluluklarını 
nasıl yerine getirecek?

Bu üç ana sorunun kongre yayınlarında bütün yönleriyle cevabı yok elbette. An-
cak, kongre, medeniyet, aile, çocuk, toplum ve devlet bağlamında yetişkinlere çocuk 
hakları kültürü kaynaklarını sunarak yeni bir çocuk okuması yapılmasını öneriyor.

25-27 Şubat 2011 tarihinde, İstanbul’da, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştir-
diğimiz I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin Kongre Tutanağı Kitabı’nı sunuyoruz. 

İkinci kongrede buluşmak umuduyla…



I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi
Kongre Tutanağı Kitabı

� 
25-27 Şubat 2011
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Birinci Gün
� 

25 Şubat 2011, Cuma 

Kongre Açılış Konuşmaları 

Emin Baykırkık (Sunucu): Sayın Meclis Başkanım, Sayın hocalarım, değerli çocuk ve 
yetişkin delegeler, değerli konuklar;

Birinci Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin açılış programına hoş geldiniz. 

Çocuk Vakfı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve İstanbul Üniversitesi’nin 
işbirliğinde, Prof. Dr. Aydın Gülan’ın Kongre Başkanlığı’nda, Aile ve Çocuktan Sorumlu 
Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf Hanımefendinin desteklerinde, TBMM Başkanı-
mız Sayın Mehmet Ali Şahin’in yüksek himayelerinde düzenlediğimiz I. Türkiye Çocuk 
Hakları Kongresi’nde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah ar-
kadaşları, şehitlerimiz ve ülkemizde çocuk ödevine hizmet etmiş bütün öncülerimiz için 
sizleri saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemeye davet ediyo-
rum.

…

Bir tanıtım filmimiz var şimdi değerli konuklar.

…

Değerli konuklar;

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi hazırlıklarına bundan tam 440 gün önce çocukla-
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rın cumhuriyeti için çocuk hakları düşüncesiyle başlandı. Önce çocuk görüşü alındı kong-
re için. 6230 çocuğun görüşünden yola çıkarak hazırlanan 2010 Çocuk Görüşü Raporu’nu 
23 Nisan 2010 tarihinde “Sesimizi Kim Duyacak?” adıyla yayımladık. Bu kongre 20 Ka-
sım 1989’da imzalanan BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden bu yana çocuk ve yetişkin de-
legelerin bir arada gerçekleştireceği Türkiye’nin ve dünyanın ilk Çocuk Hakları Kongresi. 

Kongrede önce çocukları dinleyeceğiz. Üç gün sürecek kongremizi çocuk ve yetişkin 
eş başkanlar yönetecek. 118 çocuk delege; 82 bildiri, 4 proje, 30 poster sunumu yapacak. 
Kongre’nin 111 yetişkin delegesi ise 87 bildiri, 7 proje ve 6 poster sunumu gerçekleştire-
cek. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nde 81 ilin Çocuk Hakları Komite Başkanları ve 
yetişkin temsilcileri aramızda. Engelli çocuk gruplarının temsilcileri de aramızda. Bildiri, 
proje ve poster sunmayacak çocuk delegelerimiz gözlemci delege olarak görev yapacak bu 
kongremizde. İstanbul’un 39 ilçesinin öğrenci meclisi başkan ve üyeleri de aramızda bu-
lunuyor. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’ne 56 sivil toplum kuruluşu, 81 ilin yerel yö-
netim başkanları, 81 ilin valileri, 108 üniversitesinin rektörleri davet edildi. Kongre’nin ilk 
gününden itibaren 2012-2016 yıllarını kapsayan I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi birin-
ci taslağı üzerinde çocuk ve yetişkin delegeler çalışmaya başlayacak. Kongremizin üçün-
cü gününde, kongremizin onur konuğu başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ara-
mızda olacak. Şimdi I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nde ilk konuşmayı yapmak üzere 
kongre sözcümüz Ümmühan Zeynep Bilgili’yi davet ediyorum kürsüye. Ümmühan Zey-
nep Bilgili 11 yaşında. Mikrofon onun.
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Sevgili arkadaşlarım ve değerli çocuk kalan büyüklerim, 

Öncelikle sizi sevgiyle selâmlıyorum. Uzun süredir bir trene beraber bindik, bir yolcu-
luğa çıktık. Ve amaç yine aynı; biz çocuklar. Araştırdık, düşündük, öğrendik, paylaştık ve 
nihayet o gün geldi çattı.

Ve şimdi burada çocuk haklarını konuşacağız. Çocukların istismara karşı korunma-
sı gerektiği, tüm çocukların eğitim hakkının olduğu, engelli engelsiz tüm çocukların güzel 
bir dünyada yaşamayı hak ettiği ve hiçbir çocuğun çalıştırılamayacağı bu gökyüzünün al-
tında bir kez daha yankılanacak. 

Herkes zaman zaman sokakta mendil satan çocukları veya okula gidemeyen çocukla-
rı görüp kısa süreli vicdan muhasebesi yapıyor. Fakat sonrasında bir çaba göstermiyorlar. 
Bence artık bu işe bir dur denmesinin zamanı geldi de geçiyor bile.

Benimse bu kongrenin en çok sevdiğim yanı, felsefesinin biz, yani çocuklar olması. 
Çocukların hakları, çocukların dünyaları ve çocuklar. Biz ki bu günün sevimli küçükle-
ri olmakla beraber geleceğin cesur büyükleriyiz. Türkiye’nin ve dünyanın geleceğiyiz. Bi-
zim her türlü gelişimimiz için çocuk hakları çok önemli. Bu yüzden kongrede emeği ge-
çen büyük küçük herkese, tüm çocuklar adına teşekkür ediyorum.

Ve biz bu günden sonra Çocuk Hükümetini kurduk; her çocuk cumhurbaşkanı, her 
çocuk başbakan, her çocuk üye, her çocuk sözcü. Eğer büyüklerin bizi ciddiye alması için 
bir hükümet kurmamız gerekiyorsa buyurun, kurduk.

Kongremize hoşgeldiniz.

Emin Baykırkık (Sunucu): Evet, Ümmühan Zeynep Bilgili’ye çok teşekkür ediyoruz.   
Kongremizin ikinci sözcüsü ise, 15 yaşındaki Fatih Bayar. Şimdi mikrofon Fatih Bayar’ın. 
Evet Fatih’i alkışlıyoruz.

ÜMMÜHAN ZEYNEP BİLGİLİ

Kongre Çocuk Sözcüsü
(11 yaşında)
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Çocuk, dünyanın meyvesi ve çiçeğidir. Nasıl ki meyve ve çiçek emek ister, sağlıklı bir 
çocuğun da emek ve özveriyle büyüyebileceği bilincindeyiz 

Çocuk gelecektir. Çocuk toplumdur, çocuk annedir, çocuk babadır. I. Türkiye Çocuk 
Hakları Kongresi’nin amacı da, bu en önemli noktaya parmak basmaktır. 

Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir çocukluktan geçer. Biliyoruz ki, birçok çocuk hakların-
dan haberdar değil ve yaşamsal olarak güç koşullarda bulunuyor. Gerektiği ve hak ettiği 
bir eğitimi alamıyor. Birtakım ayrımcılığa maruz kalıyor ve hayatımızın en büyük gerçe-
ği malesef çocukların istismar edilmesidir. Bu nedenle her çocuğun eşit haklarla büyüme-
si gerekmektedir. Bizim amacımız da medeni, sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını bi-
len, talep edebilen ve bu hakların hayata geçirilmesini sağlayan bir çalışma yapabilmektir. 

Yetişkinlerin, devletin ve toplumun çocuktan yana taraf olmasını temin edebilmek için 
buradayız. Bundan dolayı da çocuğa yönelik yasaları, idarenin uygulamalarını inceleyip 
aksaklık nedenlerini tespit edip çözüm önerileri hazırlayacağız. Ancak o zaman bu kana-
yan noktaya parmak basmış ve bu uğurda bir çaba sarfetmiş olabiliriz.

Emin Baykırkık (Sunucu): Evet, Fatih Bayır’a da çok teşekkür ediyoruz.

Değerli konuklarımız, değerli kongre üyeleri, şimdi sıra Çocuk Vakfı Başkanımız ve 
Kongre Genel Yönetmenimiz Mustafa Ruhi Şirin’de. 

FATİH BAYAR

Kongre Çocuk Sözcüsü
(15 yaşında)
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MUSTAFA RUHİ ŞİRİN

Kongre Genel Yönetmeni 
Çocuk Vakfı Başkanı

Sayın TBMM Başkanımız,

Değerli Çocuk ve Yetişkin Kongre Delegelerimiz,

Değerli Konuklarımız,

Türkiye’nin ilk çocuk hakları kongresine hoşgeldiniz.

440 gün önce başladı kongrenin öyküsü. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ve Çocuk Vakfı, ülke ölçekli çocuk ödevini gerçekleştirmeye 
karar verdiğinde yolculuğun bu kadar uzayacağından habersizdik. Nedense, çocukla ilgi-
li yolculuklarda hep gecikme yaşar insanoğlu. 

Öncelikle çocuklarımıza bir özür borcum var: İlk duyurumuzda, kongrenin gerçekleş-
me tarihi 26-28 Kasım 2010’du. Kongreyi, yeterince çocuk görüşü alınamadığı ve somut 
mali destek sağlanamadığı gerekçesiyle 3 ay gecikmeyle düzenleyebildik. Bu gecikme ne-
deniyle çocuklarımızdan özür diliyorum. 

Sayın Prof. Dr. Aydın Gülan’ın Başkanlığında düzenlediğimiz I. Türkiye Çocuk Hakla-
rı Kongresi’nin, Aile ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf Hanı-
mefendinin desteklerinde;  TBMM Başkanı  Sayın Mehmet Ali Şahin Beyefendinin hima-
yelerinde ve 81 şehrimizin çocuk ve yetişkin delegeleriyle  bugün gerçekleşiyor olması be-
nim için bir rüyadan farksız, hatta rüya içinde bin  rüya gibi. İnsan safiyetini korur ve ha-
yal ettiklerinin gerçekleşmesini arzu ederse armağanların bir çoğu ard arda gelir. Evet, in-
san hayal ederse ve yürüyeceği yolu bilirse, başarabilir.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, çocuk ve yetişkin delegelerin birlikte gerçekleştire-
ceği Türkiye’nin ve dünyanın ilk çocuk hakları kongresi. Kongre düzenlemeye karar ver-
diğimiz günden bu yana, çocuklar adına yetişkinlerin konuştuğu ve kararlar aldığı bir 
kongre düşüncemiz olmadı.  Çocuk ve yetişkinler haklarını her konuda eşit olarak kulla-
nacak bu kongrede. Kongreyi, çocuk ve yetişkin eş başkanlar yönetecek. Kararlar birlikte 
alınacak. Çocukların eleştiri haklarını özgürce kullanacağı, bildiri, proje, poster sunum-
ları gerçekleştireceği 3 günlük bir kongrede birlikte olacağız. Dahası, çocukları dinleme-
ye hazırlayacağız kendimizi. Aramızda, çocukları dinlemekten canı sıkılanlar da olabilir. 
Canı sıkılanlara bir cümle söylemek isterim: Çocukları dinlemeye alışırsanız, kaybettiği-
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niz bilgeliğinize kavuşabilirsiniz. Bu da şu koskocaman ve karmakarışık dünyayı anlama-
nızı kolaylaştırabilir. Kim bilir, belki de bundan böyle, çocuk konusunda büyük fikirlerin 
mucidi bile olursunuz. 

Türkiye’nin yeni çocuk hakları ödevine hazırlanırken, çocukların cumhuriyeti için ço-
cuk hakları düşüncesinden hareket etmiştik. Bu düşünce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
23 Nisan 1920’de Türkiye Cumhuriyeti’ni çocuklara ve gençlere armağan etmesinden bu 
yana hâlâ gerçekleşemedi. TBMM’nin açılışının 91, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 21. yı-
lında ve Cumhuriyetimizin 100. yılı için şu çocuk hakları hayali öngörüldü:

Çocuğun yararını bütün yararlardan öncelikli olduğunu kabul ederek, yaşama ve 
gelişme hakkı ile ayrımcılığın önlenmesini esas alan; çocukla birlikte ailenin, top-
lumun ve devletin etkin katılımına dayalı, çocuk hakları kültürü temelinde bir ço-
cukluğun yaşandığı Türkiye.

Hazırlık aşaması 440 gün süren ve önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’nin çocuk hakları 
yol haritası olacak I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi taslağını hazırladık. Taslak hazırla-
nırken hükümet programı yaklaşımıyla değil, toplumun katılımı, yapabilirliği ve ülke öl-
çekli yaklaşım esas alındı. Hazırlanan bu ilk taslakta, çocuk ve yetişkin bireylerin, toplu-
mun ve devletin paydaşlığı öneriliyor ülkemize… 

Türkiye’nin çocuk hakları açılımının anahtar kavramı medeniyettir; çocuk hakları ise 
medeniyetin çocuklara sunduğu esenlik sütüdür.  Türkiye, çocuk sorunlarını çözecek ta-
rihi birikime yaslanmayı başarabilirse, bütün kök çocuk sorunlarını çözebilir. İnsan hak-
ları ve evrensel çocuk hakları ilkeleri fırtınalara karşı savunma yapmamıza yardımcı ola-
bilir. Bütün yönleriyle çocuk sorunlarının aşılması, kültür ve eğitimle mümkündür. Ço-
cuk ve çocuk hakları sarmalını yalnızca devletin çözmesini beklemek, çocuğu ve çocuk 
sorunlarını ertelemek anlamına gelir. Politika yapıcılar yanında, toplumun yapabilirliği ve 
katılımının önündeki engellerin kalkması temel yaklaşım olmalıdır. Türkiye, çocuk açılı-
mını toplumsal bütün çevrelerin katılımıyla gerçekleştirebilir. Çünkü, Türkiye’nin çocuk 
açılımı sivil ve örgütlü yapılanmayla başarıya ulaşabilir.  

İnsanlık hiçbir ön koşul ileri sürmeden çocuktan yana taraf olmadıkça, dünyanın ço-
cuk sorunlarını ortadan kaldıramayız. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden bu yana dünya ço-
cuklarının durumu daha iyi değil. Ne yazık ki insan ömrünün ve dünya nüfusunun üçte 
biri olan çocuklara dünya nimetlerinden çok az pay düşüyor. İnsanlık, çocuk yüzlü dev-
rimlere yönelmedikçe, çocuk hak ihlallerini önlemek ve yeryüzünde çocukların çocuk 
gibi yaşaması imkânsızdır. Çocuk sorunları, dünya sisteminin egemenlik ilişkileri dışın-
da da düşünülemez. Bu nedenle çocuğa yönelmek, nasıl bir dünya istediğimizle de bire 
bir ilişkilidir. 5 kıtada dünya çocuklarının esenliği ve çocuk yüzlü devrimlere hazırlamalı-
yız insanlığı. Çocuk yüzlü devrimlere yönelmek için önce uykularımızın kaçması gerekir. 
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Bu da yetmez, başını yastığa koyunca rahat uyuyanların da uykusunu kaçırmamız gerekir.

Saygıdeğer çocuklarım,

Sevgili büyük arkadaşlarım,

Son olarak size seslenmek istiyorum;

Bir cümlelik çocuk felsefem var:

Bir çocukta bütün çocukları düşünüyorum.

Çocuğa saygı duyuyorum; masumiyetine, temizliğine ve Allah’ın emaneti olduğu için, 
çocuğa derin saygı duyuyorum.

Doğan her çocuğa kendi çocuğum doğmuş gibi saygı duyuyorum.

Doğan her çocuğun rengine saygı duyuyorum.

Çocukların rüyalarını gördükleri, oyunlarını oynadıkları, şarkılarını söyledikleri ana-
dillerine saygı duyuyorum.

Çocuk gibi olma ve çocuk gibi yaşama hakkına saygı duyuyorum.

Bir çocuğun her damla gözyaşı ve yaşadığı en küçük acının önünde elim kalbimde eği-
liyor ve saygı duyuyorum.

Yaşayamadıkları hakları yaşamaları için hayatlarını çocuklara adayan cesur kalpli in-
sanlara saygı duyuyorum.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin gerçekleşmesinde emeği geçen isimleri saya-
bilmem için bir ciltlik kitabı okuyacak kadar zaman gerekecek. Önce kongrenin kozası-
nı ören çocuklarımıza teşekkür borcum var. Bu kongre çok sevdiğiniz oyuncaklarınız ka-
dar ve güzel adlarınız kadar sizin çocuklar. İkinci teşekkürü kongrenin bütün süreçleri-
ni özenle ve sabırla gerçekleştiren Çocuk Vakfı’nın sekreteri Yasemin Ünal kardeşime ve 
genç çocuk gönüllülerine yapmaktan tam bir çocuk sevinci duyuyorum. Ve kongrenin 
bütün paydaşlarına, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu’na; İletişim Ana Sponsorumuz Türk 
Telekom’a; Ersin Şahin’e ve Lokomotif Ajans’ın gönüllü çocuk dostlarına; Çocuk Vakfı Yö-
netim Kurulu Üyelerimiz Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Ahmet 
Akçakaya ve Kongre Başkanımız Sayın Prof. Dr.Aydın Gülan kardeşime; İstanbul Üniver-
sitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yunus Söylet’e; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-
mu Genel Müdürü Sayın Dr. İsmail Barış’a;  Sayın Necmettin Oktay’ın şahsında TÜBİ-
TAK – TÜSSİDE yönetimine; strateji gönüllü danışmanımız Uğur Değirmencioğlu ho-
camıza; özel desteği ve 27 Şubat’ta kongremize onur konuğu olarak katılacak olması ne-
deniyle Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye; himayelerinden dolayı 
TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin Beyefendiye, Kongre’nin anı defterine yazılı her 
isme içten teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili Ümmühan Zeynep Bilgili ve arkadaşlarının Çocuk Hükümeti kurulması öne-
risini destekliyor ve gönüllü bekçiliği için bütün kalbimle nöbet tutmaya hazır olduğumu 
ilan ediyorum.

Kongremizin bugünün ve geleceğin çocuklarına esenlik ve sevinç getirmesini diliyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum…

Emin Baykırkık (Sunucu):  Çocuk Vakfı Başkanı Sayın Mustafa Ruhi Şirin’e çok teşek-
kür ediyoruz, duygulanmamak mümkün değildi konuşmaları sırasında… Kıymetli ko-
nuklar, I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi kendi içinde üç amacı birlikte gerçekleştirecek. 
İlki çocuk ve yetişkinlerin bildiri, proje ve posterlerinin sunulması, ikinci amacı I. Türki-
ye Çocuk Hakları Stratesjisi taslağının müzakeresi. Kongremizin üçüncü amacı ise çocuk 
hakları kültürü bağlamında 20 kitabın yayınlanması… 

İzninizle konuşmalarını yapmak üzere şimdi de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanımız Sayın Prof. Dr. Aydın Gülan hocamızı huzurları-
nıza davet ediyorum.
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Prof. Dr. AYDIN GÜLAN

Kongre Başkanı

Yetişkinler olarak çocuğa ve çocukluğa önem verdiğiniz için geldiniz, ne iyi yaptınız.

Çocuklar olarak, büyükler de hata yapar, anlayışla karşılanmalıdır, samimi olsunlar, 
ders alsınlar yeter dediniz geldiniz, teşekkür ederiz.

Basın duyurusunda yer alan kongreyle ilgili şu rakamlara bakınız:

118 çocuk delege 82 bildiri, 4 proje, 30 poster sunumu yapacak. 113 yetişkin dele-
ge 87 bildiri, 7 proje, 6 poster sunumu yapacak. Kongre’ye 280 çocuk delege kat ılacak. 
Kongre’nin yetişkin delege sayısı ise 240.

Kongre’de 81 ilin çocuk hakları komite başkanları, demokrasi ve öğrenci meclisi baş-
kanları, çocuk meclisleri temsilcileri, çocukların kurduğu derneklerin temsilcileri yer alı-
yor. 56 sivil toplum kuruluşu, 81 ilin yerel yönetim temsilcileri, 108 üniversitenin temsil-
cileri, 81 ilin valilik temsilcileri, 26 özerk ve hükümet kuruluşu temsilcileri, seçime katıla-
cak 22 siyasi partinin gözlemci temsilcileri Kongre’de buluşmak üzere davet edildi.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nde 2012-2016 yıllarını kapsayacak I. Türkiye Ço-
cuk Hakları Stratejisi birinci taslağının 3 gün boyunca çocuk ve yetişkin delegelerce mü-
zakere edilerek sonuçlandırılması öngörüldü.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin Onur Konuğu Başbakan Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Kongre’nin üçüncü günü, 27 Şubat 2011 Pazar günü saat 12.00’de Kongre’de ço-
cuklarla buluşmaya geldiğinde, 81 ilin çocuk delegeleri I. Türkiye Çocuk Hakları Strateji-
si Belgesi’ni Sayın Başbakan’a sunacak.

Ne muhteşem bir son ve ne muhteşem bir başlangıç.

Büyük bir hazırlık çalışmasının sonu ve bunun hak ettiği bundan sonraki etkilerinin, 
yol açacağı çalışmaların başlangıcı. Hiçbir emek zayi olmaz, yeter ki samimi ve devam-
lı olsun. Buna eminim.

Bu kongrenin beni etkileyen bazı özelliklerine vurgu yapmak isterim:

Çocuklar fonda yer alan katılımcılar değil, eşit statüde, eşit oy hakkını haiz, tebliğler 
sunan, delege olarak yer alan, bağımsız, irade sahibi saygıdeğer katılımcılar olarak yer alı-
yor.
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Zaten kongredeki çocuğa ve çocukluğa saygı vurgusu da çok önemli değil mi?

Çocuğa sevgi göstermek gerekli, ama yeterli değil. Sevgi yanında saygı da göstermek 
gerekir. Sevgi göstermenin katı bir hiyerarşik yapı oluşturmasına ancak saygı gösterme 
gereğine de vurgu engel olabilir.

Ayrıca sadece bilgi birikimine yönelik bir kongre olmaması ayrıcalığı ve üstünlüğüdür.

Haklar konusunda konuşmalardan ve bunların kitaplaşmasından, kongre boyunca ya-
pılacak tartışmalardan ibaret bir gündemi ve katkısı yoktur. Kongre’nin sanat boyutu ve 
aksiyon boyutu da bulunmaktadır. Kısa film yarışması, fotoğraf albümü, hikâye kitabı, 
çocuk hakları resimleri dikkate alındığında sanat ve estetik boyutu, strateji planıyla han-
gi önceliklerle neler yapılacaktır sorusuna cevap arayan, pratik ve hemen, derhal çözüme 
başlamayı önemseyen boyutu da I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi (2012-2016) belge-
sinde yer almaktadır.  

Kongrenin üç boyutlu ve üçünü de ihmal etmeyen bu yaklaşımı değerlidir, enderdir.

Kongre’nin Bilim ve Değerlendirme Kurulu, Yürütme Kurulu, Düzenleme Kurulu üye-
lerine; bildiri, proje, poster sunacak çocuk ve yetişkin delegeleri, strateji taslağı çalıştay 
ve odak grup toplantılarında katkı veren her isme ve danışman kuruluş TÜBİTAK-TÜS-
SİDE Müdürü Necmettin Oktay’a, gönüllü strateji danışmanımız Uğur Demircioğlu’na, 
Kongre’nin edebiyat armağanları ve el kitaplarının yazarlarına, Her Çocuk Haklarıyla Do-
ğar kitabıyla BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 40 maddesini resimleyen 40 çizere; Hak-
ları Çalınmış Çocuklar Fotoğraf Albümü’ne 39 fotoğrafıyla katılan 22 fotoğraf sanatçısı-
na ve bu konuda Kongre paydaşımız İFSAK’a; 1. Hakları Çalınmış Çocuklar Kısa Film 
Yarışması’nın seçici kurul üyelerine; Kongre paydaşlığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Yunus Söylet hocamıza; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku-
rumu Genel Müdürü Sayın Dr. İsmail Barış Beyefendiye, Kongre’nin iletişim ana spon-
sorluğunu üstlenen Türk Telekom ve TT Çocuk yönetimine ve özellikle Abdullah Tivnik-
li Beyefendiye, Kongre’nin bütün gönüllü destekçilerine; Aile ve Çocuktan Sorumlu Dev-
let Bakanımız Sayın Selma Aliye Kavaf Hanımefendiye; özel ilgisiyle Başbakanlık Tanıt-
ma Fonu’ndan sağlanan destek nedeniyle Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Be-
yefendiye; himayelerinden dolayı TBMM Başkanımız Sayın Mehmet Ali Şahin Beyefen-
diye teşekkür ediyorum. 

Özellikle teşekkürün yöneltilmesi gereken bir aile bulunmaktadır: Şirin ailesi.

Mustafa Ruhi Şirin Bey, yaşı nedeniyle değil, tüm çocukların amcası olduğu için ter-
cih ettiğim hitap tarzıyla Ruhi Amca olmasaydı, onun kendini vakfetmiş, samimi kişiliği 
olmasaydı bu kongre gerçekleşmezdi. Bunu vurgulamayı özellikle istiyorum. Uğraşanlar 
bilirler, kalıcı bir şeyi ortaya koymak sadece para ve imkân meselesi değildir. Birçok kay-
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nak, ortaya kalıcı bir şey konulamadan, iz bırakmadan gitmektedir. Önemli olan emektir, 
özellikle samimi gayrettir, yılmaz bir iradedir. Bu kongre hazırlık çalışmaları, ortaya çıkan 
aşılması gereken zorlu dağlar, daha kongre başlarken ortaya konulan bunca eser, bu dere-
ce kıymetli insanı buluşturan, emek vermelerini, zaman ayırmalarını sağlayan, hatta onu 
tanımayanların da teşrifine zemin sağlayan Ruhi Amcayı saygı ile selamlıyorum. Adedi-
nin artmasını diliyorum. 

Ama Ruhi Amca ile birlikte bir de Şirin Ailesi var bu Kongre’nin ardında, özellikle ses-
siz ve görünmeyen büyük emek sahibi eşi Nermin ŞİRİN Hanımefendi. Hem hassas Ruhi 
Amcayı koruyarak, hem de müthiş bir fedakarlık ve diğergamlık ile Çocuk Vakfı’na ve 
Kongre çalışmalarına destek vererek.

Elbette Sorbonne’daki hukuk doktorasına, bu Kongre hazırlık çalışmalarına katılmak 
üzere ufak bir ara veren Memduh Cemil Şirin’i ve arkadaşı Selçuk Abdullah Evliyaoğlu’nu, 
gece yarılarına kadar çalışan Yasemin ablayı ve İbrahim beyi de unutmamak gerekir. Vakıf 
bünyesinde Ahmet Akçakaya ve Abdulhamit Avşar ve birçok isimsiz kahramanı da say-
gıyla selamlıyorum.

Sözlerimi uzatmak istemem. Konuşmada vurguladığım Çocuğa Saygı yaklaşımını, bu 
kongreye katılan tüm hazır bulunanları da saygı ile selamlayarak göstermek isterim. 

İnşallah Ruhi Amcaları çoğaltarak, çocuğa ve çocukluğa bilinçli, koşulsuz, devamlı bir 
saygı gösterme kültürü ve samimi ilgi ve emek ile bundan sonra hep birlikte devam ede-
riz. 

Hoşgeldiniz, iyi ki geldiniz.

Emin Baykırkık (Sunucu):  Sayın Prof. Dr. Aydın Gülan’a çok teşekkür ediyoruz. I. 
Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin konuk konuşmacısı UNICEF Türkiye Temsilci veki-
li Sayın Regina De Dominicis aramızda. Tekrar hoşgeldiniz Sayın Dominicis; sizi mikro-
fona davet ediyorum.
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REGİNA DE DOMİNİCİS

Unicef Türkiye Temsilcisi Vekili

Sayın Meclis Başkanı, 

Değerli kongre organizatörleri, 

Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Temsilcileri,  

Sevgili çocuklar, 

UNICEF, bu toplantı için yapılan davetten dolayı onur duymaktadır.

Hükümetin Çocuk Hakları Stratejisini geliştirmek için önerdiği herhangi bir zaman, 
bizim için önemli bir gündür. 

Bütün çocukların ihtiyaçları ve haklarını yerine getirme misyonuna katkıda buluna-
cak bir gün… onların her birine eşit fırsatlar temin etme özlemine katkıda bulunacak bir 
gün.

Bu durumlarda, UNICEF’e ayrılan sadece 5 dakika içerisinde konuşmak zordur. O hal-
de birkaç dakika daha uzun konuşursam hiç kimsenin rahatsız olmayacağını umuyorum.

Bu çok önemli girişim için Hükümeti ve Sayın Bakan Kavaf ’ı ve özellikle, İsmail 
Barış’ın liderliğinde, sivil toplum ve akademik camianın katılımıyla, bu düşünceyi ileriye 
götüren SHÇEK’i kutlayarak sözlerime başlamak isterim.

İkinci olarak, Çocuk Hakları Komitesi’nin çocuk hakları stratejileri geliştirilmesiyle il-
gili pozisyonu ve dünyanın her yerinde bu stratejilerin gösterdiği benzerliklerden bazıla-
rı üzerine birkaç görüşü sizlerle paylaşmak arzusundayım.

Bir Çocuk Hakları Stratejisi’nin mevcut olduğu ülkelerin çoğunda, BM Çocuk Hakla-
rı Sözleşmesi’ni uygulamaya yönelik bir strateji söz konusudur. Çocuk Hakları Komitesi, 
imzacı devletlere, Sözleşme’yi kullanarak çocuklar için etkili koruma sağlamak amacıyla 
kapsamlı bir strateji ve/veya eylem planı geliştirilmesini tavsiye eder.

Bir ulusal strateji:

• Onun geliştirilmesine çocuk katılımı dâhil, Sözleşme’nin tamamına dayalı olduğu; 

• Bütün çocuklara hitap ettiği;
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• Belirli öncelikler ve hedefler içerdiği, bunlara ulaşmak için zaman çerçeveleri ve büt-
çeler öngördüğü;

• Yaygın görüş alışverişi ve tartışmalar içerdiği ve sivil toplum kuruluşlarını ve çocuk-
ları bu tartışmalara dahil ettiği;

• Diğer ulusal değişme stratejileri, öncelikleri ve programlarını bütünlediği;

• Merkezi yönetim içinde güçlü siyasi desteğe sahip olduğu; 

• Hem devlet içinde, hem sivil toplumda geniş ölçüde yaygınlaştırıldığı;

• Etkin gözden geçirme altında tutulduğu zaman, komite tarafından etkili bir strate-
ji olarak kabul edilir.

Daha özel olarak, çocuk hakları stratejileri, geliştirildikleri ülkelerin siyasi, ekonomik 
ve kültürel farklarını haklı olarak yansıtmakla beraber, genellikle aşağıdaki hususları içe-
rirler:

• Mevzuat değişikliğinden uygulamaya kadar aktif bir yol gösterici belge olarak söz-
leşme

• Bir çocuk perspektifi 

• Çocuklar ile çalışacak profesyonel gruplar için eğitim programları

• Merkezi ve yerel yönetim çalışanlarının çocuklarla ilgili becerilerini ve Sözleşme 
hakkındaki bilgilerini güçlendirmek amacıyla hizmet içi eğitim  

• Yerel yönetim faaliyetlerinde çocuğun yüksek yararının gerçekleşmesini takip etmek 
için sistemler

• Çocukları ilgilendiren karar alma süreçlerinde onları görünür kılan çocuk etki de-
ğerlendirmeleri

• Bağımsız bir izleme mekanizması, genellikle bir Çocuk Ombudsmanı 

• Çocuk istatistikleri ve çocuk araştırmaları ve bunların etkili şekilde kullanılması

• Devlet bütçesinin bir çocuk hakları perspektifinden revizyonu

• Uygun araçlar yoluyla yetişkinler ve çocuklar arasında çocuk hakları bilincinin yük-
seltilmesi

• Çocuk politikası eylemlerini ölçmek ve takip etmek için göstergeler

Türkiye örneği bu ortak unsurların birçoğunu zaten içermektedir.

Birçok durumda, devletlerin stratejilerini uygulamak için yeni kurumlar/ mekaniz-
malar kurmak yerine, zaten mevcut olanları uygun şekilde kullandıkları/ yeniden yapı-
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landırdıklarını eklemek isterim. İçeride ve dışarıda halen mevcut olan değerli unsurları 
tespit edin. 

Son olarak, fakat diğerleri kadar önemli bir husus olarak, bağış yapan ülkeler sağla-
dıkları yardımlarda çocuk haklarına program önceliği olarak yer vermektedir. Dış yar-
dım ortamında yükselen bir bağışçı olarak Türkiye’nin önemi ve dünyanın birçok bölge-
sinde TİKA’nın halen oynamakta olduğu belirgin rol dikkate alındığında, bu seçeneği de 
düşünmek isteyebilirsiniz.

Bu şekilde, kendi stratejiniz ile, sadece Türkiye’nin çocukları için değil, dünyanın baş-
ka yerlerindeki çocuklar için de adalet gündeminin ilerletilmesine katkıda bulunacaksınız.

İleride yapacağımız çalışmalar, bir gün, sadece Türkiye’deki bir çocuğun hayatını değil, 
Bosna veya Yemen’deki bir çocuğun hayatını da etkilerse, bu harika olacaktır.

Teşekkür ederim ve iyi çalışmalar.

Emin Baykırkık (Sunucu):  UNICEF Türkiye Temsilci Vekili Sayın Regina De 
Dominicis’e çok teşekkür ediyoruz. 

Değerli konuklarımız, Kongremizin paydaşlarından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu Genel Müdürü Sayın Dr. İsmail Barış’ı konuşmalarını yapmak üzere kür-
süye davet ediyorum.
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Dr. İSMAİL BARIŞ

SHÇEK Genel Müdürü

Değerli Bakanlarım,

Saygıdeğer katılımcılar,

Hanımefendiler, beyefendiler…

Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz “Çocuk Hakları Kongresi”ne teşriflerinizden dola-
yı şahsım ve kurumum adına büyük bir memnuniyetle, hoş geldiniz diyor, sizleri en kal-
bi duygularımla selamlıyorum.  

Çocuk, gelecek demek… Onların, gelecek fotoğrafını bizler hep birlikte kurgulayaca-
ğız…

Çocuk, umut demek… Onların, gelecek umutları bizlerin bugün alacağı kararlardan 
beslenecek…

Çocuk, hayat demek… Onların, sevgiyle büyüyeceği bir ülke ve dünyada hayat rota-
ları çizilecek…

Saygıdeğer misafirler,

İnsanı insan olduğu için kıymetlendiren Hazreti Mevlana; “Aradığını bilmeyen, buldu-
ğunu anlayamaz” diyor…

Bugün burada, ne aradığının ve neyi bulmaya geldiğinin bilincinde, seçkin bir toplu-
luğun arasında olmanın çocukça heyecanını yaşıyorum. 

Çünkü bizler burada; gelecek tasavvurumuza yön verecek, medeniyet idealimize taze 
ve sağlam fidanlar ekleyecek, ülkemizin bekasında her biri yeni bir yapı taşı olacak kıy-
metli varlıklarımız, çocuklarımız için bulunuyoruz… 

Değerli katılımcılar,

Geleceğe huzur ve güvenle bakabilme hasretinin derinden hissedildiği bir çağda yaşı-
yoruz.

İnsanlık; doğan her yeni günde “hak ve adaletin” temellerinden çekilen yeni taşlarla yı-
kılan hayallerin, yaşanan ve tanık olunan öfkelerin, sonu gelmez acıların içinden geçiyor…
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Bu yıkımlardan ve acılardan en fazla etkilenenler şüphesiz ki en başta çocuklar gel-
mektedir.

Ne güzel söylemiş şair: 
“Ah! Mümkün olsa 
soğuk bir pınar olur, 
su verirdim bağrı yanmışlara 
kinleri, kötülükleri, acıları siler 
sevgiyle yıkardım yürekleri 
akıp giderdim diyar diyar…

Ah! Mümkün olsa 
savaştan barış 
barıştan insan yapardım 
acıdan sevinç 
sevinçten umut 
umuttan dostluk yapardım…”

Oysa bugün en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey, kollarımızı geniş açıp, dünyanın bütün 
çocuklarını çocuk bilmek, onlara onurlu, mutlu bir şimdi ve gelecek sunmak olmalı…

Sayın misafirler,

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük insan Mustafa Kemal Atatürk, “Hayatta 
tam zevk ve mutluluk, ancak gelecek kuşakların onuru, varlığı, mutluluğu için çalışmakta 
bulunabilir” diyor…

Geçmişten günümüze, kültür ve inancımızın engin değerlerinden beslenen bu anlayış-
la atılan her adım, geleceğimizin sağlam temellerine konulan dayanıklı harçlar olmuştur. 
Bizler biliyoruz ki; çocuklar donmamış beton gibidir, üzerine ne düşse iz bırakır…

Bir büyük ülke idealini ve güçlü toplum mirasımızı emanet edeceğimiz çocuklarımı-
zın; sürdürülebilir refah ve huzur ortamında kendilerini gerçekleştirmelerini, onlar adına 
kalıcı çözümleri bünyesinde barındıran sistemli yaklaşımlarla mümkündür.

Çünkü; bizler bugün bu kongrede yalnız günümüz çocuklarının hayatına yön veren 
bir adımı değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüz yıllık geleceğini dizayn edecek stratejik 
önemli bir konuyu masaya yatıracağız. 

Bugün dünyaya gelen evlatlarımız, 2050 yılının Türkiye’sinde ülkemiz geleceğini bina 
eden karar vericiler olarak yerlerini alırken, 2100 yılında onların evlatları bizim bugün-
den kurgulayacağımız stratejik projeksiyonun liderleri ve fayda sahipleri olacaklar…
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Muhterem misafirler, 

“Adalet kâinatın ruhudur”… Vatandaşlarını ayırt etmeksizin ve başta da “çocukları” 
adaletle kucaklayan devletlerin yükselişi daimi olur.

Yaşadığımız çağda çocuklarımızın nasihatten çok iyi örneklere ihtiyacı var. Bizler on-
ların haklarını onlara öğretmek, korumak ve gözetmekle mükellefiz. 

Hepimiz; ülkemiz ve dünya çocuklarının, çocuklarımızın var olan sorunlarını ve onla-
rı bekleyen yeni sorunları çok yakından biliyor ve tanık oluyoruz. 

Çocuğun ve çocuk haklarının korunması, günümüzün en önemli ve ivedilikle çözüme 
kavuşturulması gereken sorunlarının başında geliyor.   

Dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan sıkıntılar, bugün çocukların doğuştan ve ulus-
lararası sözleşmelerden doğan haklarını kullanmalarına engel oluyor.

Bu nedenle; insanlık geleceğinden kaygı duyuyor ve bu kaygının temelinde yatan nok-
sanlıkları gidermek üzere gayret sarf ediyor. Ülkelerin bir araya gelerek oluşturduğu ortak 
belgelerle, geleceğimizin mirasçıları evlatlarımız için yeni adımlar atılıyor. 

Bizim ülkemizde de; yetişkinlerin çocuk haklarını gerçekleştirme yükümlülükleri, 
tüm insan hakları düzenlemelerinde eksiksiz yerini almıştır. Anayasamız başta olmak 
üzere tüm yasal projeksiyonların temel dayanak noktası, çocuğun korunmasıdır. 

0–18 yaş arası olarak tanımlanan çocukluk evresi, insan yaşamına yöne veren ana dö-
nemi teşkil eder. Böylesi hayati öneme haiz zaman diliminde çocuğun kendisi ile ilgili ka-
rarlara katılımının sağlanması, demokrasinin gereklerindendir. 

Nihai hedef; çocuğun kendi hak ve görevlerinin bilinciyle yetişmesi, kendini ifade ede-
bilmesi, toplumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesi, karar alma süreçlerine katılımının 
sağlanması, düşünme, bilgilenme, değerlendirme yeteneklerinin desteklenmesidir.

Değerli katılımcılar,

Erdemli insan, haklarını bilen ve başkalarının haklarına saygı gösteren insandır. Ço-
cuklarımıza erdemli olmayı öğretebildiğimiz ölçüde ülkemiz ve insanlığın mutluluğuna 
ve refahına katkı sağlamış olacağız. Çünkü her gün taze bilgilerle donatılarak büyümele-
rini heyecanla izlediğimiz çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, bizim gelecek umutlarımızı 
diri tutuyor. Onların berrak zihinleri, coşkulu kalpleri, aydınlık hayalleri Türkiye’nin en 
büyük güvencesidir. 

Sözlerimi yine Hazreti Mevlânâa’nın ifadeleri ile tamamlamak istiyorum. Diyor ki 
Mevlânâ: “Doğru bir hareket için yanlış bir zaman yoktur…”

Evet… Mevlânâ gibi yüce bir insanın dediklerine canı gönülden katılıyorum.
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Üç gün sürecek olan bu buluşmamızın belki de ilk meyvesi “I. Türkiye Çocuk Hakları 
Strateji Belgesi”nin de burada sonuçlandırmış olmamızdır. 

Bunun yanında ülkemizin geleceğini yeniden inşa edecek olan ve “çocuk merkezli” ka-
dim geçmiş mirasımızın değerleri ışığında; çocuklarımızın yüksek yararı gözetilerek başta 
bizlere ve tüm ülkemizin karar vericileri için kılavuzluk edecek olan bu kongreden uygu-
lanabilir kararların çıkacağına gönülden inanıyor, Kongremizin gerçekleşmesinde takdire 
şayan katkılarını esirgemeyen başta Meclis Başkanımız Sayın Mehmet Ali Şahin’e, Başba-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Devlet Bakanımız Sayın Selma Aliye Kavaf ’a, Ço-
cuk Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve diğer kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyor; 
kıymetli teşriflerinizden dolayı hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum…

Emin Baykırkık (Sunucu):  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mü-
dürü Dr. İsmail Barış’a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dinlemek üzere kürsüye davet ede-
ceğimiz konuşmacımız, çocuk hekimi, YÖK üyesi ve İstanbul Üniversitesi Rektörümüz 
Prof. Dr. Sayın Yunus Söylet.
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Prof. Dr. YUNUS SÖYLET

YÖK Üyesi, 
İstanbul Üniversitesi Rektörü

Saygıdeğer misafirler,

Birinci Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’ne hoş geldiniz. Bir yükseköğretim kurumu-
nun, İstanbul Üniversitesi’nin, bir çocuk kongresinde neden temel paydaşlardan biri ola-
rak yer aldığını düşünebilirsiniz. Buna klasik bir cevap olarak “bugünün çocukları yarı-
nın büyükleridir” der geçebiliriz. Ama İstanbul Üniversitesi Rektör’ü olarak beni bu bir-
liktelikte yer almayı en çok teşvik eden faktörün, kongrenin “çocuk hakları kültürüne da-
yalı bir çocukluğun yaşanacağı Türkiye hayalinin gerçekleştirilmesine” dair kapı arala-
yacağı ve bu kapıdan yarının Bakanlarının, Rektörlerinin, çocukla ilgili Kurum ve Vakıf 
Başkanları’nın geçeceğine olan inancımın tam olmasıdır. 

Kongrede yer alan konulara göz attığımızda ana başlıkların birebir erişkinlere yönelik 
konular olduğunu görebiliyoruz. Aradaki fark konulara yoğun olarak sevgi ve şefkat ka-
tılması, koruma ve kollama konulması ve en önemlisi de umudun canlı tutulmasıdır. Sağ-
lıklı yaşama hakkından eğitim almaya, istismara karşı korunmadan çocukluğu çocukça 
yaşamaya kadar bir çok  konuda konuşulacak, tartışılacak ve üstelik bunlar  her şeyi bildi-
ğini kabul eden  sadece  biz büyükler tarafından değil, her şeyi bilmek için çaba sarf eden  
çocuklarla birlikte gerçekleştirilecektir. 

Ne mutlu ki, çocuklarımız için “umut var ve hep olacak”  sloganını benimseyen bir 
kongrenin paydaşıyız, ne mutlu ki, “herkesi çocuklardan yana taraf olmaya çağıran” bir 
kongrenin paydaşıyız, ne mutlu ki “engelli ya da engelsiz tüm çocuklarımıza güzel bir dün-
yada yaşama hakkını savunmaya söz veren” bir kongrenin paydaşıyız. 

Yukarıdaki sözleri rektör olarak sarfettikten sonra, 30 yıllık cerrahi hayatımın yarısı-
nı Çocuk Cerrahisi, diğer yarısını da Çocuk Ürolojisi uğraşarak geçirdiğimi ifade etmek 
ve hekim gözüyle söylemek istediklerimi aktarmak istiyorum. Çocukların değeri ailelerin 
sosyoekonomik düzeyleri arttıkça artar. Ne yazıkki konuştuğumuz kadar çocuklarımı-
zı öncelemeyiz. Büyüklerin sorunları çocuklarınkine göre daha çok önemsenir. Çocukla-
rı minyatür yetişkinler olarak kabul etme yanlışlığı nedeniyle çocukların tamamen kendi 
psikolojilerine uygun mekanlarda ve uzmanlıkları çocuklar olan insanlar tarafından te-
davi edilmeleri gerektiğini ihmal ederiz. Kendilerini ifade edemeyen ve savunamayan ço-
cukların birçok hakkı arada unutulur. Yetişkin tedavi eden hekimler çocuk tedavi etmeyi 
sürdürürler. Bunun tek istisnası kendi çocuklarıdır. 
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Bu yüzden meslek hayatım boyunca “başkalarının çocuklarını çekinmeden ameliyat 
eden yetişkin cerrahların çocuklarının ameliyatlarını yapan” doktorlardan oldum, mes-
lektaşlarım olan çocuk cerrahlarının tarifini bu cümlelerle yaptım.

Sıcak Yuva Vakfı’nın 4 yıl mütevelli ve yönetim başkanlığını yaptım. Sokakta çalışan 
çocukla, yaşayan çocukların farkını öğrendim. Sivrisinekleri öldürmek yerine bataklığı 
kurutmanın, balık vermek yerine balık tutmayı öğretmenin önemini anladım. Aileleri 
destekleyerek sokak çocuklarının artışını önlemenin çok daha fazla mümkün olduğunu 
öğrendim.

Geleceğimiz çocuklarımız, ne yaparsak aslında geleceğimiz için yapmış olacağız. Bu 
kongrenin sonunda çocuklara ait çok sayıda soruna çözümler getirilecek, paydaşların 
tümü bu çözümlerin hayata tatbik edilmesi için ağırlığını koyacak ve sonunda geleceği-
miz kazanacak.

Hepimiz olacaklardan mutluluk duyacağız, ancak bir kişi bizim hissettiklerimizden 
çok daha fazlasını hissedecek, atılan her adım onu göğe çıkaracak, en güzel gülümsemey-
le gülecek, en duygulu göz yaşını o dökecek. İşte ben tüm katılımcılara en kalbi duygu-
larımla teşekkür ediyorum, emek veren tüm değerli insanlara şükranlarımı sunuyorum. 
Son olarak az önce hepimizden farklı duygulara sahip olacağını ifade ettiğim insana, ço-
cuk gönüllü, çocuk ruhlu, merhamet timsali, konu çocuklar olunca en yetkin ve en irade 
sahibi bir insan olarak tanımaktan onur duyduğum sayın Mustafa Ruhi Şirin’ e teşekkür 
ediyor, tüm değerli misafir ve katılımcılarımıza saygılar sunuyorum.  

Emin Baykırkık (Sunucu) Prof. Dr. Yunus Söylet’e çok teşekkür ediyoruz. Kıymet-
li konuklar kongremize 81 şehrimizden çocuklarımız katılıyor. Bunu konuşmacılarımız 
da birkaç defa tekrar etti. Birazdan Mardin Valiliği Çocuk Korusunun söyleyeceği, çocuk 
hakları şarkısını dinleyeceğiz. Mardin Çocuk Korosu’nun kongreye gelmesine öncülük 
eden Türkiye Çocuk Zirvesi Derneği’ne ve Mardin Valiliği’ne çok teşekkür ediyoruz. Şim-
di Mardin Korosu’nu hep beraber dinliyoruz.

...

MARDİN KOROSU

…

Emin Baykırkık (Sunucu):  Mardin Korosuna ve hocalarına çok teşekkür ediyo-
ruz. Değerli kongre delegeleri, değerli konuklarımız. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi 
TBMM Başkanımız Sayın Mehmet Ali Şahin’in yüksek himayelerinde gerçekleşiyor. Lüt-
federlerse Sayın Başkanımızı kürsüye davet ediyorum.
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MEHMET ALİ ŞAHİN

TBMM Başkanı

Sevgili çocuklar, sevgili yavrularımız, 

Saygıdeğer gönül dostları, 

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin ilkinde aranızda bulunmaktan, sizlerle birlik-
te bu anı paylaşıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hepinizi en derin sevgile-
rimle, saygılarımla selâmlıyorum. Kongremizin hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini te-
menni ediyorum.

Bu kongreyi son derece değerli ve anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü 
bu kongre, haklarını bilen çocuklar yetiştirmeyi hedefliyor. Bu kongre çocuklar ve yetiş-
kinlerin işbirliğiyle düzenleniyor. Bu kongre geleceğimize, insanlığın, insanoğlunun gele-
ceğine sahip çıkmayı amaçlıyor ve bu kongre devlet, üniversite ve sivil toplum işbirliğinin 
çok güzel bir örneğini teşkil ediyor. O bakımdan bu kongreyi düzenleyen tüm katılımcıla-
ra Çocuk Vakfı’na, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet 
Bakanlığı’na ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne yü-
rekten teşekkür ediyorum, tebriklerimi ve takdirlerimi sunuyorum. Ben de bu Kongre’nin 
destekçilerindenim, bu Kongre’nin yanındayım. Bunun en önemli sebebi şu anda başkan-
lığını yürütmekte olduğum TBMM, kuruluş gününü, açılış gününü çocuklara armağan 
etmiş olan bir meclistir ve dünyada bu yönüyle tek meclistir. Dolayısıyla kuruluş günü-
nü çocuklara armağan etmiş bir meclisin başkanı olarak böyle bir kongrede bulunmak ve 
katkı sağlamak görevimdir diye düşünüyorum. 

Kuşkusuz bu sebepsiz de değildir. Bu kongredeki şu tablo, şu resim, zannediyorum bü-
yük mesajlar veriyor. Biraz önce kongre sözcüsü Zeynep, burada açılış konuşması yaptı. 
Konuşmasına başlarken “sevgili arkadaşlarım” dedi ve sonra “çocuk kalmış büyüklerim” 
diye hitap etti. Çocuk kalmış büyüklerim. Bu doğrusu beni çok etkiledi. Keşke hepimiz 
çocukluğumuzda sahip olduğumuz o saflığı, o temizliği, o berraklığı, o kalbimizdeki kar-
şılıksız sevme duygusunu büyüyünce de hep muhafaza edebilsek… Ama ben umutvarım. 

Sevgili çocuklar ileride siz de büyüyeceksiniz. Ama büyüdüğünüzde şimdi sahip oldu-
ğunuz o temizliği ve saflığı her zaman muhafaza edin. Bunu başarabildiğiniz takdirde, bu 
başarıldığı takdirde, işte o zaman dünyanın özlemle aradığı ve beklediği barış ve huzur 
gelir. O bakımdan cumhuriyetimizin kurucusu, Meclisimizin ilk başkanı ve ilk Cumhur-
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başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu salıncaktaki hali sanıyorum herkese büyük 
bir mesajdır. Çocuklar unutmayın, çocukluğunuzda sahip olduğunuz saflığı ve temizliği 
büyüyünce de hayatınızda yaşatın anlamına yorumluyorum. O bakımdan böyle bir tab-
loyu kürsüye astığınız için size sevgili hocam Sayın Şirin, gerçekten teşekkür ediyorum. 

Ülkelerin en büyük zenginliği kuşkusuz sahip oldukları çocuklarıdır. Eğer ülkeler sa-
hip olduğu bu zenginliği ve değeri, yani çocukları iyi yetiştirebilirlerse, iyi eğitebilirler-
se, onları her türlü tehlikeden ve olumsuzluklardan korumayı başarabilirlerse ve onların 
haklarını daha çocukken öğrenmelerini, kavramalarını ve yaşamalarını temin edecek or-
tamı hazırlayabilirlerse, dünyanın şu anda içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulabileceğini 
düşünüyorum. Bu kongre, Türkiye Çocuk Hakları Kongresi. Birincisi icra ediliyor. Birin-
ci Türkiye Çocuk Hakları  Kongresi deyince sadece Türk çocuklarını kasteden bir kong-
re olarak telakki edilmemeli. Biraz önce bu kongrenin düzenlemesinde gerçekten büyük 
emeği geçen çocukların Ruhi Amcası, Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin Bey bu-
rada konuşurken, gerçekten duygulu bir konuşma yaptı, ama konuşmanın içerisinde tüm 
dünya çocuklarını kasteden cümleler kullandı. Dili, rengi, bulunduğu coğrafya ne olur-
sa olsun, tüm çocuklar bizim çocuklarımızdır ve o çocukların sorunlarının çözülmesin-
de aracı olmak, katkıda bulunmak hepimizin görevidir anlamına gelen cümleler kullandı. 
Amacın bu olduğunu ben zaten biliyordum. Nitekim UNICEF Temsilci Vekilinin de bu-
rada bulunuyor olması, bu kongrenin evrensel nitelikte bir kongre olduğu izlenimini ve-
riyor ki, böyledir. 

Dünyada çocuk haklarıyla ilgili, çocukların durumuyla ilgili nasıl bir tablo var? İzin 
verirseniz BM UNICEF verilerine de dayanarak bazı rakamları sizinle paylaşmak istiyo-
rum. Şu dünyada ilkokul çağına gelmiş, ama okuma imkânı bulunmayan yüz milyondan 
fazla çocuk var ve yine ilkokul çağına gelmiş ama hâlâ nüfusa kayıtlı olmayan elli milyon-
dan fazla çocuk var. Maalesef her gün beş yaşından küçük yirmi dört bin yavru, büyük 
çoğunlukla önlenebilir nedenler yüzünden hayatını kaybetmektedir ve çocuk ölümleri-
nin en önemli nedenlerinin başında da gıdasızlık gelmektedir. Açlık demeye dilim varmı-
yor, yeterli gıda alamama gelmektedir. Yine BM verilerine göre dakikada otuz çocuk gı-
dasızlık, açlık sebebiyle hayatını kaybetmektedir ama insanoğlu ve ülkeler yılda 1,5 tril-
yon Türk lirasını silahlanma için ayırabiliyorlar. Bu paranın çok az bir bölümüyle demin 
söylediğim çocuklarla ilgili olumsuzlukları ortadan kaldırmak mümkündür. Yine tahmi-
nen beş yüz milyonla bir buçuk milyar arasındaki çocuk her yıl şiddete maruz kalmak-
tadır. Ayrıca yine beş yaş ile on dört yaş arasında yüz elli milyon civarındaki çocuk çeşit-
li işlerde, çoğu da ağır işlerde çalıştırılmaktadır. Ve bir milyardan fazla çocuk silahlı çatış-
malara sahne olan bölgelerde, şiddetin gölgesinde yaşamak zorunda kalmaktadır. İki yüz 
elli bin tane çocuğun eline örgütler, silahlı örgütler tarafından silah tutuşturulmaktadır ve 
her yıl bir milyon iki yüz bin çocuk kaçırılmaktadır, çeşitli amaçlarla örgütler tarafından. 
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Bunları çoğaltmak mümkün. Dolayısıyla bugün ülke yöneticilerinin en çok eğilmeleri 
gereken, üstünde kafa yormaları gereken husus, biraz önce birkaç cümleyle ifade ettiğim 
dünyamızın ve çocukların yaşadığı, yaşamak zorunda kaldığı bu gerçeklerdir. İşte bütün 
bu nedenlerle 21 yıl önce BM, Çocuk Hakları Sözleşmesi adı altında bu gidişe dur diyebil-
mek, bu gidişi tersine çevirebilmek için bir sözleşmeyi imzaya açtı. Türkiye bu sözleşmeyi 
ilk imzalayan ülkelerden biridir. Biraz önce sayın Şirin de bu sözleşmeye atıfta bulundu. 
Nitekim kongrenin tanıtımıyla ilgili kitapçıkta da bu kongrenin düzenlenmesindeki ana 
eksenlerden birinin de bu sözleşme olduğu açıkça ifade edilmiştir. 

Ben huzurunuzda biraz önce de ifade ettiğim gibi, TBMM Başkanı sıfatıyla bulunu-
yorum. TBMM 21 yıl önce Türkiye’nin imzaladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni çok kısa 
sürede parlamentodan geçirerek bu sözleşmeye taraf olmuş. Sonra ne olmuş? TBMM’nin 
bu sözleşme bağlamında önemli adımlar attığını ifade edebilirim. Yine 2005 yılında Türk 
Ceza Kanunu’nda yapılan bir değişiklikte çocuklara karşı işlenen suçların cezaları ağırlaş-
tırılmıştır. Özellikle çocukların cinsel istismara uğramaları anlamına gelecek suçlarla ilgi-
li cezalar Türk Ceza Kanunu’nda ağırlaştırılmış, çocuk kaçırmalarıyla ilgili de Türk Ceza 
Kanunu’nun ilgili maddeleri yeniden gözden geçirilmiştir. En önemlilerinden bir tanesi 
Sayın İsmail Barış bahsettiler, evet kanunlar çıkıyor, çocuk haklarıyla ilgili düzenlemeler 
yapılıyor. Yapılıyor da ne oluyor? Bunlar uygulanıyor mu? Amacına uygun uygulanabili-
yor ve takip edilebiliyor mu? İşte bunu sağlamak üzere TBMM bünyesinde Çocuk Hakları 
İzleme Komitesi kuruldu 2008’de. Yani üç yıl önce. Bu komitenin başkanlığını Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanımız Prof. Dr. Cevdet Erdöl yerine getiriyorlar. 
O da şu anda aramızdadır. Bu komitede, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerimi-
zin temsilcileri de görev yapmaktadır. İnternet sitesi kanalıyla yavrularımız TBMM’ndeki 
bu komiteye ulaşabilmektedir. Sorunlarını aktarabilmekte ve bu komite bu sorunlarla il-
gilenmek suretiyle yavrularımızla tabiî ki kanunların denetimi anlamında, izlenmesi an-
lamında çok değerli bir çalışma yapmaktadır. Ben özellikle sağlık konusunda, aile konu-
sunda, çocuk konusunda son derece duyarlı olan Sayın Erdöl’e gerçekten anlamlı katkıla-
rı ve çalışmaları nedeniyle yürekten teşekkür ediyorum. 

Bizim meclisimizde bu yıl sekizincisi icra edilecek olan bir gençlik meclisimiz var. 
Gençlik meclisimiz ülkemizde eğitim gören, ilköğretimde, ortaöğretimde on beş milyonu 
aşkın gençlerimizin arasından her ilden bir temsilci olmak üzere seçilen beş yüz elli üye-
den oluşmaktadır. Her yıl 23 Nisan’da Gençlik Meclisi Üyeleri TBMM’ne geliyorlar. Açı-
lışı meclis başkanı yapıyor, sonra Gençlik Meclisine TBMM bırakılıyor. Önce kendi baş-
kanlarını seçiyorlar, başkan yardımcılarını seçiyorlar, komisyon başkanlarını seçiyorlar 
ve kendi oluşturdukları gündemle o gün parlamentoda yasama ve denetim görevini yeri-
ne getiriyorlar. Yapmak istediğimiz nedir? Gençlerimiz ve çocuklarımız demokrasi kavra-
mını uygulayarak öğrensinler. Katılımcılığı ve başkalarıyla iletişim kurma kabiliyetlerini 
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bu yolla geliştirsinler istiyoruz. Bu yıl işte önümüzdeki Nisan ayında Gençlik Meclisimi-
zin sekizincisini icra etmiş olacağız. Kuşkusuz bütün bu çalışmalarla TBMM gençlerimi-
zin sorunlarına duyduğu duyarlılığı ifade etmeye çalışmakta, ancak itiraf etmeliyim ki bu 
konuda yapılması gereken daha çok şey var. 

Bu kongre bir stratejik belge, bir yol haritası Türkiye’nin önüne koymaya çalışıyor. He-
def 2012-2016 yılları arasında bu yol haritasının tartışılarak değerlendirilmesi ve gerçek-
ten en azından ülkemiz bağlamında çocuklarımızın karşı karşıya bulunduğu sorunların 
çözümü konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor. O nedenle konuşmamın başında ifade et-
tiğim gibi bu kongreyi çok değerli ve anlamlı buluyorum. Bu kongrede yavrularımız da 
bildiri sunacaklar. 118 çocuğumuz bildiri sunacak ve yavrularımız minik ellerinin izle-
rini, yüreklerinin sıcaklığını, düşüncelerinin büyüklüğünü, gözlerindeki gelecek ışığını 
yansıtacaklar bu belgeye. Ve biz de Türkiye’yi yöneten sorumlular olarak, mutlaka bunlar-
dan yararlanacağız. Bunların hayata geçmesi konusunda elimizden gelen titizliği mutlaka 
göstereceğiz, göstermek mecburiyetindeyiz. 

Ben sevgili yavrularımızın bu kongreye göstermiş oldukları ilgiye yürekten teşekkür 
ederken, hepsinin gözlerinden öpüyorum, derslerinde başarılar diliyorum ve kendi hak-
larını bu yaşlarda öğrenmelerini, tanımalarını ve ileride bizlerin şu anda ifa ettikleri gö-
revleri yapacak hâle geldiklerinde çok daha iyi bir yönetim sergilemelerini diliyorum. 

Çocuklarımıza güveniyoruz, yarın onlarla çok daha aydınlık olacaktır, çok daha barış 
içerisinde huzur içerisinde yaşanabilecek bir Türkiye ve dünya olacaktır diye düşünüyo-
rum. Ve bu duygu ve düşüncelerle kongreye tekrar başarılar diliyorum, hayırlı olsun te-
mennisini ifade ediyorum. Hepinize de sevgilerimi saygılarımı, sunuyorum efendim.

Emin Baykırkık (Sunucu): Meclis Başkanımız Mehmet Ali Şahin Beye çok teşekkür 
ediyoruz. Şimdi kongremize gelen telgrafları okumak istiyorum. Meclis Başkanımız Sa-
yın Mehmet Ali Şahin’i yerine uğurladık ama biraz sonra ödül plaketi için tekrar rahatsız 
edeceğiz eğer lütfederlerse:

 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Egemen Bağış, 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Eğitim Bakanı Ni-
met Çubukçu, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Bayın-
dırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Dev-
let Bakanı Hayati Yazıcı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın Topçu, Demokrat Par-
ti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 
Yozgat Milletvekili Ak Parti Gurup Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Çevre ve Orman Ba-
kanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Dev-
let Bakanı Faruk Çelik, Kahramanmaraş Milletvekili TBMM Başkan Vekili Nevzat Pak-
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dil, Muğla Milletvekili Dr. Ali Arslan, Türkiye Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TBMM’den Özlem Müftüoğlu, Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun, İstanbul Miletvekili Halide İncekara, MHP İz-
mir Milletvekili Dr. Şenol Bal, Konya Milletvekili Hüsnü Tuna, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı Müsteşarı İsmet Yılmaz, Türk-iş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Üsküdar Belediye Baş-
kanı Mustafa Kara, Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin, Sancaktepe Be-
lediye Başkanı İsmail Erdem, Prof. Dr. Ali Naim İnan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan, Zonguldak Valisi Erdal Ata, Dr. Cafer Tatlıbal. 

Kıymetli konuklar kongre çerçevesinde düzenlediğimiz 1. Hakları Çalınmış Çocuk-
lar Kısa Film Yarışması’na 34 kısa filmle başvuruda bulunuldu. Semih Kaplanoğlu, Ata-
lay Taşdiken, İhsan Kabil, Can Soysal ve Mustafa Ruhi Şirin’den oluşan seçici, kurul Bi-
lal Çakay’ın “Salıncak” filmini ödüle layık buldu. Şimdi “Salıncak” filminden kısa bir bö-
lüm izliyoruz.  

KISA FİLM

…

Emin Baykırkık (Sunucu): 2010, 1. Hakları Çalınmış Çocuklar Kısa Film Yarışması 
ödül plaketini almak üzere filmin yönetmeni Sayın Bilal Çakay’ı sahneye davet ediyorum. 
Ödül plaketinin takdimini, lütfederlerse Sayın Meclis Başkanımızdan istirham ediyoruz.

Mehmet Ali ŞAHİN: “Salıncak” filmiyle Bilal Çakay 1. Hakları Çalınmış Çocuklar 
Kısa Film Yarışması Ödülü 2010. Tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. 

Bilal Çakay: Bugün burada bu kadar değerli insanın arasında bu ödülü almanın ben-
ce tek bir nedeni var. Ben çocuklardan yana tavır aldığım için, çocukların yanında yer al-
dığım için bu ödülü aldım ve herkesi de onların yanında yer almaya, onların yanında yer 
alarak mükemmel bir geleceğin bizi beklediğini unutmayın, çok anlamlı çok önemli bir 
ödül benim için, çok sağ olun

Emin Baykırkık (Sunucu): Değerli konuklarımız, 1. Türkiye Çocuk Hakları 
Kongresi’nin açılış programını Türkiye’nin çocuk buluşması olarak yaşadık. Birazdan 
Kongre’nin iki sergisinin açılışını gerçekleştireceğiz. Birincisi dünyada ilk kez gerçekleşi-
yor: BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 40 maddesinin 40 çizerimiz tarafından resimlen-
dirildiği bu serginin adı “Her Çocuk Haklarıyla Doğar”. İkinci sergimizse “Güzel Bir Dün-
yada Yaşama Hakkım Var” adlı, hakları çalınmış çocuklar fotoğraf sergisi. Meclis Başka-
nımız Sayın Mehmet Ali Şahin Beyefendinin huzurlarında açılışa davet ediyorum sizleri. 
Kongremize tekrar hoşgeldiniz. 

…
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Niçin Çocuk Hakları Stratejisi Hazırlanıyor?

Aydın Gülan* (Oturum Başkanı): Öğleden sonraki oturuma hoşgeldiniz efendim. Ni-
çin Çocuk Hakları Stratejisi Hazırlanıyor? başlıklı ilk oturum için konuşmacıları davet edi-
yorum. Sayın Prof. Dr. Ertan Eğribel İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sayın Dr. Öz-
can Kars SHÇEK Genel Müdür Yardımcısı, Sayın Mustafa Ruhi Şirin Çocuk Vakfı Baş-
kanı, Sayın Necmettin Oktay TÜBİTAK TÜSSİDE Müdürü, Sayın Uğur Değirmencioğ-
lu Strateji Uzmanı. 

Evet efendim, I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi’nin hazırlamasında kullanılan me-
tod, strateji hazırlanmasına duyulan ihtiyaç, yapılan tercihlerin sebepleri, değerlendirme-
lerinize sunulacak. Daha sonra bu strateji taslağı üzerinde görüşleriniz, eleştirileriniz, kat-
kılarınız ile son hâlinin verilmesi üzerine çalışmalar başlayacak. Bu süreci, tam olarak bu 
fotoğrafı değerlendirmenize sunabilmek için konuşmaya önce Mustafa Ruhi Şirin Bey’le 
başlıyoruz. Ben az konuşmak suretiyle fazla vakit işgal etmemeyi başarmaya çalışacağım 
efendim. 

Mustafa Ruhi ŞİRİN**: Tekrar merhaba. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Bugün bir-
kaç kez 440 gün önce bu kongre öyküsünün başladığından söz ettik. Aslında iç içe bir-
kaç kongre gerçekleştiriyoruz. Kongre’nin en önemli yönü, çocuk ve yetişkin delegelerin 
bir arada olması. Ve gerçekten 81 şehrimizden gelen çocuklarımızı dinleyecek olmamız 
da önemli. Bu bizi birçok açıdan mutlu ediyor. Yaklaşık 7000 çocuğumuzun görüşü alın-
dı, sözkonusu strateji belgesinin hazırlanması için. 6230 çocuğumuzun görüşünden yola 
çıkarak ‘Sesimizi Kim Duyacak?’ adıyla rapor hazırlamıştık. Rapora yansımayan görüşler 
de çok önemli. 23 Nisan 2010 tarihinde bu raporu kamuoyuna sunmuştuk. Bugün de ki-
tap olarak yayınlandı, ayrıca mutluluk duyuyoruz kitap olarak yayımlanmış olmasından. 
Ayrıca bir zorluk üzerinde konuşmak istiyorum. “Niçin Çocuk Hakları Stratejisi Hazırlı-
yoruz?” sorusunu doğru cevaplayabilmek için, 14 ay boyunca çocuk görüşlerinin alınma-
sında çok zorlandık. Aramızda Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyesi hocalarımız ve da-
nışman hocalarımız var. Eğitim-bilim çevreleriyle çok yoğun bir iletişime geçtik, Ayla Ok-

*    Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi.
**  Çocuk Vakfı Başkanı, Kongre Genel Yönetmeni
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tay hocam da burada. Bu kongre bizi çok çalıştırdı diye sitem eden hocalarımız da oldu. 
Ne yazık ki Türkiye çocuklarla yaşamaya alışkın değil. Buna rağmen Kongre’nin ertelen-
mesi büyük ölçüde Türkiye nüfusunun % 22’sini oluşturan köy çocuklarının görüşünün 
alınamamasından kaynaklanmıştı; somut mali destek bulunamaması da ikinci yönüydü. 

Sevgili köy çocuklarımızdan tekrar özür diliyorum. Toplam çocuk nüfusu açısından 
çocuk görüşü kongreye eksik yansımıştır. Bu eksikliği İstanbul Üniversitesi, Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan daha önce Çocuk Vakfı olarak biz üzerimize alı-
yoruz. Çünkü mutfak Çocuk Vakfı’ndaydı. Bütün taleplerimize rağmen gerçekleşmedi. 
Aramızda vali veya vali temsilcisi var mı bilmiyorum. Onca yazışmamıza rağmen, Milli 
Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazılara rağmen bu gerçekleşmedi. Buna neden vurgu 
yapıyorum? Beş kıtada çocuk hakları bağlamında hazırlanan stratejileri inceledik. Genel-
de Çocuk Hakları sözleşmesi çerçevesinde hazırlanan stratejiler var, bunu biz yeterli bul-
muyoruz. Sabah konuşmalarında Sayın UNICEF Türkiye Temsilci Vekili özetledi. Sözleş-
me ilkeleri zaten stratejide yer alıyor. Strateji faaliyet planı değil, strateji proje değil, strate-
ji acil eylem planı da değil ve henüz bu stratejinin çocukların anlayacağı dilde hazırlanmış 
metni de yok. Çünkü sonuçlandıktan sonra bunlar hazırlanacak. Çocuk gerçekliği ve ço-
cuğa göre’lik ilkesi etrafında yeniden bir çalışma gerçekleşecek ve sonuçlanacak. Dolayı-
sıyla, “Niçin Çocuk Hakları Stratejisi Hazırlanıyor?” sorusu bence önce Türkiye’de çocuk-
lar hiç dinlenmeden çocuklar adına her şey yapıldığı için çocukla ilgili algıya ve sürece iti-
raz anlamını içeriyor. Yani strateji aslında muhalif bir strateji. Hükümet programı değil bu 
strateji, ülke ölçekli bir program. Vizyon cümlesi olarak hep gelecek öngörüsü üzerinde 
yoğunlaştı. Sadece durum tespiti yapmakla da yetinmedik. I. Ulusal Çocuk Hakları Rapo-
ru 2000 yılında sunulan, 2001 yılında BM Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye’nin Ulu-
sal İlerleme Raporu’na yönelik raporu, ardından 2. ve ek olarak 3. Ulusal İlerleme Raporu 
dikkate alındığında bu çalışmalarda Türkiye’nin ne eksiği var sorusu çok yalın bir şekil-
de cevaplanmış durumda. Buna rağmen yol alabildi mi Türkiye? Evet yol aldı. Türkiye’de 
son yıllarda 27 Ocak 1995’ten bu yana epeyce yol alındı. Ama yapılan temel bir yanlışı bu 
kongre süreçleri düzeltmek istiyor. O da çocuklar adına artık karar vermeyeceğiz. Çocuk-
lar için, çocuklarla birlikte Türkiye’yi yeni bir yolculuğa çıkaracağız. 

Bu stratejinin en önemli başlangıç noktası çocuk görüşü. Olabildiğince çocuk görüşü 
yansıtılmaya çalışıldı. Sanıyorum strateji belgesi bir kısım delegemizin şu anda elinde yok, 
1250 adet basıldı strateji belgesi. Kendilerinden istirham ediyoruz saat 15.00’den itibaren 
üç gün boyunca altı oturumda satır satır okunarak bu strateji üzerinde önce çocuk görü-
şü ardından yetişkin görüşü alınacak. Her bölüm için önce iki çocuk ve iki yetişkin dele-
ge görüşü açıklayacak. Yöntemi de TÜBİTAK TÜSSİDE’yle belirledik. Önce sözlü, ardın-
dan yazılı görüşler alınacak. 

Biz burada çalışmaya geldik. Demokrasi dersimize de çalışacağız, çocuk hakları der-
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simize de çalışacağız, çocuk ödevine de çalışacağız. Bu stratejide belirlediğimiz içeriğe en 
sert eleştirilerin yapılmasından bendeniz çok mutlu olurum. Stratejiye bütün görüşlerin 
yansıması için de buna ihtiyacımız var. Adı üstünde bu tam bir taslak. Taslakta yer alan 
yaklaşım Türkiye genelinde bir yaklaşım. Medeniyet vurgusu yapan bir yaklaşım, kültür 
vurgusu yapan bir yaklaşım, çocuk hakları bağlamında eğitim vurgusu yapan bir yakla-
şım. Bir anlamda sadece uluslararası sözleşmelerin hayata geçmesi için tek başına sözleş-
meleri dikkate alan bir strateji Türkiye gerçeğini de yansıtmaz. Ayrıca da Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin varoluş nedeni, hazırlanış nedeni de bu değil. 1979-1989 arası hazırlıkla-
rı ortaya çıkan bu sözleşme ayrıca tartışmaya da açılmalıdır. Aileyi bu kadar dışlayan bir 
sözleşme yeryüzünde yoktur ve bu nedenle çocuğu aile dışında algılayacak her yaklaşımı 
da hazırlanacak strateji belgelerinin dikkate alması gerekir. Ancak bu strateji, bildiğiniz 
gibi AB Çocuk Hakları Stratejisi’nin temel ilke ve ölçütler bağlamında uyumlu olmasına 
özen gösterdik. İki açılım yapabiliriz. Birisi medeni, sosyal, ekonomik ve kültürel haklar 
bağlamında. Taslak bu başlıkları içeriyor. Bunu daha da yalınlaştırmamız gerekirse ted-
bir, koruma ve katılım haklarına öncelik veren bir strateji. Sevgili çocuklarımız için, bi-
raz daha açmamız gerekirse çocuğun yaşama hakkı ve tabii yaşaması ve sağlığını koruma 
hakkı, gelişim ve yeteneklerini geliştirmesi hakkı, olması halinde korunması hakkı, çocu-
ğun görüşünün alınması. İnsan Hakları  Bildirgesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi bağla-
mındaki bütün sözleşmeler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bir anlamı da sevgili çocuklar, 
çocukların anayasası olduğu gerçeğidir. 

Evet, strateji bu temel ilkelere dayanarak hazırlanmıştır ve ana şemsiyesi de çocuğun 
yüksek yararıdır. Sözleşmenin bütün stratejik amaçları ve eylemleri bu temel ilkelere yas-
lanarak ortaya konmuştur. Bildiğiniz gibi her sözleşmenin kendine göre özgünlüğü vardır. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Çocuk Hakları Stratejisi’nde en vurgulu, en ayrıcalıklı ifade 
bu stratejinin çocuğa saygı temeline yaslanmış olmasıdır. İkinci başlık aileye saygı temeli-
dir. Üçüncüsü çocuğun görüşünün alınması ve çocuklar için demokrasidir. 

Bu strateji taslağını üç gün boyunca değerlendirirken biz aslında bundan böyle 
Türkiye’nin çocuk ödevi haritasını hazırlarken yapmamız gerekenleri de öngördük. Onla-
rı başlıklar halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Strateji kitabının sunuşunda da var, giriş 
bölümünde de yer alıyor. 1. Bu strateji kesinleştiğinde önce çocuk odaklı uyarlaması ya-
pılacak. 2. Türkiye Çocuk Faaliyet Planı hazırlanacak. 3. Acil eylem planı hazırlanacak. 4. 
Uygulama planı hazırlanacak. Ama bunları neyle yapacak? Projesiyle yapacak, yani bütün 
bu başlıkları Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi projesiyle gerçekleştirecek Türkiye. Çünkü 
yasalar var. Anayasaya çocuğun yüksek yararı ölçütü yansıtıldı. Ancak o madde orada du-
ruyor. Yasalarda olan yönetmeliklerde, genelgelerde, yönergelerde olanlar zaten var. Şöy-
le de diyebiliriz. Türkiyedeki yasalarda olanlar gerçekten uygulanmış olsaydı, bu kongre-
yi yapmamıza gerek yoktu. Evet bunlar yapılamamıştır ve biz geçmişte hangi eksiklikleri 
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çocuklarımıza yaşattık, hangi hataları yaptık, bunu bilerek, yani sözünü ettiğim iki ilerle-
me raporunu dikkate alarak Türkiye’nin durum tespitini ve büyük fotoğrafını dikkate al-
dık, bu strateji taslağını gerçekleştirdik. Çalıştay düzenledik, sivil toplum kuruluşlarına 
özel çağrılar yapıldığı halde sivil toplum kuruluşları nedense Çocuk Haklarını tekellerin-
de gören sivil toplum kuruluşları çok mesafeli davrandı. Burada ben çok rahat konuşmak 
istiyorum. Bu bir hükümet programı değildir, çocuk yüzlü devrimleri yapmak isteyenle-
rin yol haritasıdır. Yerel yönetimleri, hükümet kuruluşlarını özerk veya değil, hepsini içi-
ne alan, üniversiteleri içine alan, sivil toplumu tamamen sivil inisiyatif olarak örgütlemek 
isteyen ve bu konunun paydaşı haline getiren bir strateji öngörüldü. Çocuk Vakfı’nın yak-
laşımı budur; bendenizin de öznel vurgusu bu yöndedir. 

Ancak, bu çalışmaya çok değerli katkılar var. 11.270 isme bu strateji taslağı gönderil-
miştir. Çalıştay yanında Ankara’da 2, İstanbul’da 2. Odak grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Ayrıca çocukların taslak hakkındaki görüşleri alındı. Üniversitelere de çağrıda bulunduk. 
Bağışlayın ama bundan böyle, üniversiteler de üniversite olmayı hak edecek çocuk konu-
sunda. Bu konuda üniversite olmayı hak eden öncü üniversiteleri görmek istiyoruz. Çün-
kü sosyal bilim ağırlıklı, özellikle eğitim bilimcilerin bir ihtisas alanı olarak çocuk hakla-
rını çok iyi çalışmaları gerekiyor. 

440 gün boyunca 18 kitap yayınlandı, 2 cilt yetişkin bildirileri kitabı 1 cilt çocuk bildi-
rileri kitabı yayımlandı. Ve bu çalışmalarda üniversitelerimizin karnesi çok zayıf. Bu ka-
dar ilgisiz bir Türkiye üniversitesini içime sindiremiyorum. Aramızda sosyal hizmet uz-
manları var, çok iyi bilirler. Sosyal bilimciler var. Sosyal hizmet dediğiniz zaman hep bü-
yük şehirlerdedir bu hizmetler. Araştırmaların çoğu hep büyük şehir etrafındadır. “Orda 
bir köy var uzakta, gitmesek de kalmasak da, o köy bizim köyümüzdür” tam bir yalandır; 
bunu değiştirmemiz gerekir. Bunu değiştirmek için de hepimizin hiçbir kişi veya kurumu 
karşımıza alarak değil, hepsi bizim kurumumuz ama önce üniversitenin üniversite olma-
sı gerekir. Bilim üretmesi gerekir. Çocuğun safında nasıl durduğunu ortaya koyması gere-
kir. Öyle belli yöntemlerle, Batı’dan belli literatürleri kopyalayarak bir üniversite istemiyo-
ruz artık. Gerek yok böyle üniversitelere, adı üniversite olan üniversite de istemiyoruz. Biz 
üniversite istiyoruz Türkiyede. Biz çocuğun safında bürokrasi istiyoruz, çocuğun safında 
hükümet istiyoruz. Hiçbir şekilde dün bugün ayrımı yapmadan söylüyorum ve buna sa-
hip çıkacak hükümet kuruluşları istiyoruz. 

Bugüne kadar yapılmamış olanları yapmaya yönelik yeni bir yolculuğa çıkmak isti-
yoruz. Bağışlayın, duygusal olduğumdan değil inanarak söylüyorum bunu: Kongreye en 
az katkısı olan Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri. Paydaşımız İstanbul Üniversitesi baş-
ta olmak üzere, hiçbir ayrım yapmıyorum. O halde niçin çocukla ilgili her konuda herkes 
çok kolay konuşuyor? Yeryüzünün en çetin, en zor konuşma alanı çocuk alanıdır. Yüre-
ği yetenle, yetenlerle, deneyimleriyle önümüzde olan hocalarımız aramızda. Çoğu bura-
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da, az önce Esin Küntay hoca “çoğu burada”dedi. Mutlu oldum, ama gelemeyenler de var. 
Demek ki bu stratejisi belgesi bir mühendislik belgesi değil. TUSSİDE’yle, SHÇEK’le, İs-
tanbul Üniversitesi’yle, Çocuk Vakfı’yla bir çalıştayla bir şeyler yazalım merakından doğ-
madı. 345 akademisyen ve alan uzmanı, özellikle en sert eleştiriyi yapmış sivil toplum ku-
ruluşlarının bütün yöneticilerini kutluyorum. Beraber başaracağız ve ben bu çalışmanın 
görüşlerinizle olgunlaşacağına inanıyorum. Ve size şunu da ifade etmek istiyorum, bu da 
bana düşen bir görev. Çok kısa bir süre önce Sayın Başbakan şöyle bir taahhütte bulundu-
lar. Biz bu stratejiyi genelge olarak yayınlamak isteriz. Teşekkür ettim, Pazar günü de ara-
mızda bulunacak Sayın Başbakanımız. 81 ilin Çocuk Hakları Komitesi Üyeleri bu strateji 
belgesini Başbakanımıza sunacaklar. Takipçisi de biz olacağız. Nasıl olsa arkadaşlarımız, 
sevgili çocuklarımız çocuk hükümetini kurdular, bildiri kitaplarında var bu. Kendilerinin 
ciddiye alınmasını istiyorlar. İşte çocukların kendilerinin ciddiye alınması için ilk strateji 
belgesi bu belge. Hayırlı olsun. İyilikler getirsin, sevinç getirsin çocuklarımıza.

Aydın GÜLAN (Oturum Başkanı): Evet, Ruhi Amcaya teşekkür ediyoruz. On dakika-
lık konuşma süresini yirmi dakika olarak kullandı, ama tam üniversiteyi eleştirirken mü-
dahale etsem, hem katkıda bulunmadılar hem de sözümüzü kesiyorlar der diye korktum 
açıkçası. Burada efendim ben anladığımı müsaadenizle tekrar değerlendirmenize suna-
yım. Birinci taslak metin burada da konuşacak iki değerli uzmanın teknik katkısıyla ve 
yoğun bir katılımla hazırlanmaya çalışıldı. Davet edilen birçok kimse hiçbir ayrım yapma-
dan genele yönelik olmasına rağmen katkılarını yeterince sunamadılar, ama şimdi bu me-
tin satır satır hep birlikte tartışılacağı için, bu metne katkıda bulunmak için şimdi önemli 
bir şans var. Stratejinin herkesin metni olabilmesi için, zaman ötesi ve dayanıklı olabilme-
si için, kişilere mal edilip onun yaptığı diye bir kenara itilmemesi için bu şansı lütfen kat-
kılarınızla kullanalım. Ruhi Amca bunu dedi diye düşünüyorum. Şimdi efendim Özcan 
Kars Bey’den on dakikalık bir konuşmasını rica edelim.

Özcan KARS*: İyi öğleden sonraları diliyorum bütün katılımcılara. Öğleden sonra sa-
lonu bu kadar dolu görmek akademik bir toplantıda çok alışılagelmiş bir durum değil-
dir. Gerçekten sizi kutluyorum, hava yağmurlu ama buna rağmen burada olmanız, bizim-
le olmanız bize güç veriyor, teşekkür ediyorum kurumum adına. Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; çok zor şartlarda hep çocuğun yanında olma-
yı seçmiş, kuruluş gayesi de savaş anında şehit düşmüş, gazi olmuş, evine dönememiş ki-
şilerin bakamadıkları çocuklara sahip çıkmak adına kurulmuştur, Himaye-i Etfal Cemi-
yeti. En zor şartlarda dahi çocuklarına sahip çıkmak bu milletin, ulusumuzun çok önem-
li hasletlerinden biridir. Dolayısıyla bugün çocuktan yana tavır alarak, bugün burada bir 
arada olmak, bu tarihsel misyon içerisinde değerlendirildiğinde bana ayrıca anlamlı ge-
liyor. Ve yine Kazım Karabekir Paşa’yı hatırladığımızda savaş anında o çocukların sade-

* Dr., SHÇEK Genel Müdür Yardımcısı
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ce morallerini yükseltmek onları bir amaç etrafında toplamak adına çocuklardan oluşan 
gürbüzler ordusu kurmuştu. Amacı o çocukları cepheye sürmek değildi. Cephe gerisin-
de o çocuklara moral kazandırmaktı, onlara duygu kazandırmaktı. Dolayısıyla bu tarih-
sel misyon içerisinde kurumumuz çocukla ilgili işleri hep ciddiye aldı, hep ciddiyetle yak-
laştı. Çocukla uğraşan bir kurum olarak biraz da müstehzi bir tebessüm dudaklara yapış-
tırılarak, çoluk çocuk işiyle uğraşıyorsunuz, diye algılandığımızı ve böyle ifade edildiğine 
de zaman zaman şahit olduk. Evet çocukla uğraşmak bazen belki çocuk olmayı gerektiri-
yor olabilir. Çocuğun gözüyle bakmamız, çocukla birlikte bakmamız gerekiyor. O neden-
le çocukla ilgili yapılan çalışmaları son derece ciddiye aldığımızı ifade etmek istiyorum. 
Biz yöneticiler özellikle çalışma alanlarımızda yazılı, planlı çalışmaları aslında çok fazla 
sevmeyiz. Ne kadar esnek bir zaman takvimi ve  ne kadar uzun zamana yayılmış olursa as-
lında o kadar rahat ederiz. Ama ülkemiz planlı döneme geçtiği andan itibaren taşlar fark-
lı bir şekilde dönmeye başladı ve dolayısıyla artık bir şeyi planlanan şekliyle yapmadığı-
nız zaman yöneticilerin karşısına çıkıp şunu deme şansınız var: Planınızda bu yazıyordu, 
neden bunu uygulamadınız, diyebilirsiniz. Dolayısıyla stratejik belgeler, stratejik planlar, 
planlama süreçleri, kalkınma planları baktığınız zaman biz yöneticilerin ellerini bağlayan 
unsurlardır. Oradaki kriterleri yerine getirmediğiniz zaman neden yerine getirmediğinizi 
anlatmanız gerekir. Evet, biz zor olanı seçtik ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin de bize gö-
rev olarak yüklediği raporlama sürecinin dışında bu ülkenin önüne bir strateji belgesi ko-
nulursa, Ruhi Hocamızın söylediği gibi yol haritası, -belki genç arkadaşlarımız bu strate-
jik belge, stratejik plan gibi çokta Türkçe olmayan bu kavramın ne anlama geldiğini bil-
meyebilirler- yol haritası. Bizim takip etmemiz gereken başlıkları içeren içindekiler listesi 
gibi bakabilirsiniz konuya. Ve biz gerçekten bu noktada sivil toplum örgütü olarak Çocuk 
Vakfı’nın kongre gerçekleştirilirken paydaşlık teklifinden büyük bir heyecan duyduk ve 
bu heyecanımızı bugün burada bir arada olmakla, sizlerle birlikte olmakla, sizler taçlan-
dırdınız, biz teşekkür ediyoruz. Ve sadece kongre içerisinde paydaş olmanın ötesinde stra-
tejik belgeyi hazırlarken çocuk haklarıyla ilgili yürüyeceğimiz yoldaki ana unsurları belir-
lemek istedik. Bu süreç hayli zorlu oldu. Ruhi Hocam az önce süreci ifade etti. Mümkün 
olduğunca katılımı sağlamaya çalıştık. Çalıştaylar, ortak akıl toplantıları, TUSSİDE’nin 
o güzel eğitim ortamında, hocalarımızın değişik ve önemli teknikleriyle bizden bilgile-
ri adeta imbikten süzer gibi aldılar ve onları toparladılar. Ben bir şey ifade etmek istiyo-
rum. Strateji belgesi taslak metni sayfa olarak az olmasına dikkat ettik. Bunun arkasın-
da yüzlerce sayfalık doküman var ve o doküman bizim bilgi havuzumuzda duruyor. Her 
bir çocuğumuzun, her bir yetişkinin madde bazında yazdıkları o küçük posttipleri hatır-
latma, kâğıtlarına yazdığı her bir not elimizde. Biz kurum olarak her bir söylemiş oldu-
ğunuz sözü Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin takip süresinde ayrıca değerlendireceğiz. Ama 
bu strateji belgesinin son derece kapsayıcı, genel ve ana yol haritası olması gerekiyordu. 
Biz buna dikkat etmeye çalıştık bu belgede. Bu nedenle bu kadar geniş katılımı sağlayarak 
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hazırlamaya çalıştığımız bu taslak metinde bugün genel kurulun görüşüne açılmış olma-
sı ve sizlerden gelecek katkıyla zenginleşecek olması bu belgeye ayrı bir anlam katacaktır. 
Bize güç vermenizi bekliyoruz. Son olarak şu raporlama süreci ile ilgili birkaç şey söyle-
yip bitirmek istiyorum. Genelde yazışmalar bize geliyor ve üzerinde çocukla ilgili ne ge-
lirse gelsin her biri doğrudan bize geliyor. Üzerinde çocuk yazdığı için biz de Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu olduğumuz için ilgili olsun veya olmasın bize geliyor. 
Biz bundan rahatsız değiliz ama özellikle Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle ilgili koordinatör-
lük görevini üstlenmiş olmamız, kurumsal olarak böyle hissediyorum, alıngan da davra-
nıyor olabilirim ama sadece bizim işimizmiş gibi de algılandığını düşünüyorum. Özellik-
le raporlama süreçlerinde, birinci rapor, ikinci ve üçüncü birleştirilmiş rapor süreçlerin-
de olduğu gibi inşallah önümüzdeki dönem 2006-2011 dönemi için dördüncü raporumu-
zu sunacağız. Daha katılımcı, daha süreçlere hakim bir şekilde raporumuzu sunmak isti-
yoruz. Bu raporu bir savunma psikolojisi içerisinde değil çocuk hakları alanında yaptığı-
mız şeyleri çok net olarak ortaya koyabilelim diye ortaya koymayı düşünüyoruz. Bu ne-
denle çocuk işi çok ciddi bir iş ve gerçekten bizim bu yükü taşımamızda Çocuk Hakla-
rı Sözleşmesi’nin hayata geçmesi, uygulamalarının değerlendirilmesi, ihlallerinin ortadan 
kaldırılması ve çocuk hakları ihlalleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen olumsuz durumlar-
da çocukların karşı karşıya kaldığı olumsuz duyguları da ortadan kaldırabilmek için daha 
fazla desteğinize ihtiyacımız var. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum.

Aydın GÜLAN (Oturum Başkanı):   Biz teşekkür ederiz efendim. Özcan Kars Bey de 
önemli bir konuya değindi. SHÇEK’in zaten misyonu gereği yapmakta olduğu faaliyetler-
den bahsettikten sonra, zannediyorum esas önemlisi bu, bu tip bir strateji planının belir-
lenmesi halinde neyin eksik yapıldığı, yeterince yapılmadığı ve  isabetli yapılmadığını de-
netleyecek bir kriterin ortaya çıkmasının önemini vurguladı. Dolayısıyla çocuk konusun-
da faaliyet gösteren idarelere yön vermesi ve onların faaliyetlerindeki eksikliklerin anlaşı-
labilmesi, isabetsizliklerin, yalpalamaların tespit edilip eleştirilebilmesi bakımından sağ-
lam bir strateji planının hazırlanmasının önemi Özcan Bey’in konuşmasıyla da ortaya 
çıkmış oldu. 

Şimdi üniversitenin yüzünü ağartan bir katkı olarak Ertan Eğribel Hocamızı kürsüye 
davet ediyorum.  

Ertan EĞRİBEL*:  Çok teşekkür ederim. Efendim I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’ne 
hoşgeldiniz. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Çocuk Hakları Kongre-
si amacını Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi Belgesi’nin oluşturulmasıyla tanımlayarak bir 
dizi çalışma yaptı. Bu çalışmalar hakkında belli bilgiler de veriliyor zaten sabah oturu-
mundan bu yana. Bu oturum da bu çalışma dizisinin bir parçası. Oturuma katılan konuş-
macılar yine çocuk hakları ve çocuk haklarıyla ilgili çeşitli uygulamalar ve strateji oluş-

* Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim  Üyesi
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turma konusunda konunun uzmanları kişiler. Öncelikle belirteyim, ben bu anlamda bir 
konunun uzmanı değilim. Konuya daha farklı bir yönden yaklaşmaya çalışacağım. Zaten 
konu üzerinde başta çocukların olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinin de söz hak-
kı vardır. Ben bu konuşmada çocuk hakları strateji anlayışının yöntemi üzerinde duraca-
ğım. Türkiye ölçekli strateji anlayışının kendisini tarih veya uygarlık eksenli çözüm özel-
likleri temelinde ele alarak tartışmaya çalışacağım. Elbette ki süre çok sınırlı. Bunlara bü-
tün yönleriyle girmek mümkün değildir. 10 dakikalık süre içerisinde sadece belli yönle-
re işaret edip geçmekle yetineceğim. Önümüzde bir taslak var şimdi. Bu taslağı savun-
mak yerine öncelikle yine eleştirelliğimizi koruyarak, bu eleştirilerimizi ilerletmeye çalı-
şarak belli bir katkıda bulunmaya çalışacağız. Bu kongreden, toplantıdan da zaten bekle-
nen amaç bu. 

Bu kongre, “niçin?” sorusuyla başlıyor, bu önemlidir. Pek fazla alışık olmadığımız bir 
başlıkla başlıyor. Türkiye’de ve dünyada toplum sorunlarının tartışılmasında genellikle ni-
çin sorusu yerine nasıl, ne yapmalı sorusu öne çıkmaktadır. Nasıl, ne yapmalı sorusu öne 
çıktığında, bir kere hedefler değişir, amaç değişir, çalışma biçimi değişir, yöntem değişir. 
Bu “niçin” sorusu yerine “neden” sorusunun ortaya çıkması ve buna göre de yöntem deği-
şikliğini belirleyen özellikler hemen sayılabilinir. Bu “neden” sorusunun, “ne yapmalı” so-
rusunun ortaya çıkmasının kaynağında, aslında sorunların temelinin, kaynağının tartışıl-
mak istenmemesi bulunmaktadır. Sorunların temelinin tartışılması istenmediği için “ni-
çin” sorusu yerine “ne yapmalı” sorusu daha ehven bir soru haline gelmektedir. 

Yine bir diğer neden de nasıl, ne yapmalı sorusunun öne çıkmasının nedeni de, mev-
cut siyasi seçimi doğrulayan, düzeni doğrulayan, mevcut düzeni, dünya egemenlik ilişki-
lerini, uygarlık ilişkilerini doğrulayan güncel reel siyasete bağlılıktır. Bu bağlılık söz ko-
nusu olduğunda “niçin” sorusunu sormaya gerek yoktur. Sorunlara bakış açısı da buna 
göre belirlenecektir. Sorunların o zaman çözümü biliniyor, her şey apaçık ortadadır. Na-
sıl, ne yapmalı sorusunun aslında cevabı vardır. Bu konuda çok çok özel bir çalışmaya da, 
yani belki insanlar bir araya getirilip daha farklı bir düzeyde çalıştırılarak zenginleştirilir 
veya zengin metin çıkmaz bu tartışılabilinir ama, nasıl sorusunda, ne yapmalı sorusunda 
üç aşağı beş yukarı yapılacak şeyler bellidir. Her şey biliniyor ve yapılacak şeyler apaçık 
ortadadır. Bu durumda planlama, strateji oluşturmanın amacı da, hedefi bilinen, çözümü 
bilinen belli değerlendirmelerin uygulanması olmaktan öteye gitmeyecektir. Bunun için 
de reçete veya ev ödevi biçiminde koşullar üstü belli metinlere bağlanmak, bu metinlere 
önem atfetmek -elbette ki önemsizliği anlamında söylemiyorum, sınırlanmak anlamında 
söylüyorum- ve bu metinlerin yine siyasal iktidar tarafından bu yüksek iradenin benim-
senmesi yeterlidir. Sorunlar böylelikle siyaset üstü, koşullar üstü, tartışma üstü hale geti-
rilirken o zaman neyi tartışacağız? Yani koşullar üstü, siyaset üstü, tartışma üstü bir me-
tin var karışımızda. O zaman elbette ki yapılacak iş “nasıl” ve “ne yapmalı” üzerine odak-
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lanacak, gündelik düzeyde tek tek uygulamalarla sınırlanacaktır. Toplumu dışlayarak hor-
layıcı, bilgiç, kurtarıcı bir tavırla çözüm önerilerinin hayata geçirilmesinin nedeni de bu-
dur ve bu anlamda burada aslında tartışmaya bile gerek duyulmayacaktır. 

Biz uzmanlar bilir bu işleri. Çağırırız, uzmanlar bu işleri yaparlar, onun dışında toplu-
mu da kurtarıcı tavırla, çocukları da kurtarıcı tavırla belli uygulamaların yapılmasıyla ye-
tinilecektir. Bu durum elbette ki yeni arayışların ortaya çıkmasına da engeldir. Ne yapma-
lı, nasıl yapmalı, nasıl sorusu yeni arayışların da ortaya çıkmasına bir engeldir. Bu anlam-
da stratejide süreklilik de sürekli yeni strateji metinleri üretmenin ötesine gitmeyecek-
tir. Bu metin yetmedi bir daha toplanalım, bir metin daha hazırlayalım. Olmadı bir me-
tin daha hazırlayalım şeklinde olayın izlenmesinin ötesine geçmeyecektir. Elbette ki önce 
çerçeveyi belki değiştirmek gerekecek ve verili düzen içerisinde belli iyileştirmeler bu me-
tinlerin, bu nasıl ve ne yapmalı sorularımızı bize öğretti. Verili düzen içerisinde ve ege-
men ilişkiler içerisinde belli iyileştirmeler yapmaktan öteye gitmeyecektir. Bu pahalı ve 
çıkışsız da bir yoldur. Sürekli kendi içerisinde debelenmekten başka bir sonuç vermeye-
cektir. Olayın niçininin tartışılmasının ertelendiği taktirde debelenmekten başka bir yol 
da kalmayacaktır. 

Çocuk hakları anlayışımı kısaca belirtmem gerekiyor: Zaman az olduğu için tekrar 
edeyim, belli şeyleri çok çabuk geçmek zorundayız. Öncelikle çok genel bir söz gibi gö-
rünmesine rağmen doğru olan sözdür. İnsanlığın, toplumun geleceğiyle ilgili bir uygar-
lık sorunudur. Öyle sorunlara bu uygarlık sorununu, mevcut uygarlık düzeninin, uygarlık 
ilişkilerinin yaratmış olduğu sorunlara pansumanlarla, iyileştirmelerle çözmek mümkün 
değildir. Sorunlar mevcut düzenden, uygarlıktan kaynaklanıyorsa o zaman çözümü de 
aynı yerde aramak lazım. Çözümü gidip çocuklarda veya başka bir yerde aramak müm-
kün değildir. Önce sorun neredeyse, sorunu nerede nasıl tespit ettiyseniz orada arayacak-
sınız, çözümü de orada arayacaksınız. Sorun başka yerde, çözüm başka yerde bu mümkün 
değildir. Mevcut uygarlık ilişkileri bu sorunu üretiyorsa, o zaman çözümü de orada ara-
yacaksınız, uygarlık ilişkilerinde arayacaksınız. Uygarlık ilişkileri içerisinde belli değişik-
likleri amaçlayacaksınız, strateji de budur. Temel strateji bu, bu kadar da basittir aslında. 
Ondan sonra bunun altını doldurursunuz. Uygarlık şudur, bu şudur, şunun özellikleri şu-
dur dersiniz doldurursunuz. Bu anlamda uygarlık ilişkilerinden bağımsız çocuk çocuktur 
anlayışı, hem toplumsallaşma açısından, hem de çözüm açısından dardır, sınırlıdır. Yani 
çocuğu kendi başına ele alarak sorunlara çözüm getirmek mümkün değildir; tam tersine 
çocuklar üzerindeki otoriter anlayışın bir başka biçimde de yansımasıdır. Çocuk hakları 
çocukların durumundan, çocukların kendi durumundan, çocuğun kendisinden kaynak-
lanmıyor. Yine yetişkinlerin bir bağışı da değil veya iyiliğinin de bir ürünü değil. İyiliğinin 
ürünü olarak bu haklar ortaya çıkmamıştır. Çocuk hakları toplumlar arası ilişkilerin, ça-
tışmaların, mücadelelerin getirdiği somut tarihi gerçekliğin, koşulların toplumca kabulü-
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dür. Ve bizim de strateji belgesinde yapılacak iş basittir. O zaman sorunların olduğu yer-
de, sorunlar nereden kaynaklanıyorsa çözümü de orada bulacağız, dedik. O zaman uygar-
lık ilişkileri içerisinde Türk toplum gerçeğini, tarihi gerçekliğini, maddesini bu işe katabil-
mektir. Sorunların çözümünde, dünya çocuk hakları deneyimine bu deneyimi katmak ve 
bu anlamda katkıda bulunmaktır. Tekrar edelim, bu potansiyelin esas değerlendirilmesi-
dir, toplumun potansiyelinin değerlendirilmesidir. Bu potansiyelin nasıl değerlendirilece-
ği veya bunun olup olmadığı, esas aranması gereken de budur metinde. 

Strateji kavramı belli bir yaklaşımı belirtiyor. Bu yaklaşım amaç ve hedefler arasında 
ilişki kurarak tek bir bakış biçiminde ortaya çıkıyor. Bugün her strateji belgesinde de bu 
böyledir. Birden fazla bakışı yansıtmaya çalışırsa ya yama olur, ya da birbirinden ayrı çe-
lişkili hedefler iç içe konulmuş olur. Çocuk Hakları Stratejisi konusunu, stratejinin or-
taya konulması için önce bakış açısının bilinmesi, konuya yaklaşım yöntemini paylaşıp 
paylaşmadığımızı belirlemek gerekir. Bunun üzerindeki ortaklık ve katılım da bu yönde-
dir. Bu durumda yaklaşım biçiminin tartışılması gerekecektir. Toplumbilimlerinin ama-
cı veya strateji oluştururken amaç sadece bilinçlenmek değil elbette ki, aynı zamanda so-
runlar üzerinde etkili olmaktır. Strateji, sorunlar üzerinde etkili olmuyorsa, değiştirmi-
yorsa anlamı da yoktur. Bu anlamda mutlaka çok dikkatli davranılması gereken bir konu-
dur, hele çocuk gibi bir konuda. Toplumbilimlerin konusu olan toplum veya çocuk üze-
rinde doğa bilimlerinde olduğu gibi deney yapmak, ondan sonra da pardon yanılmışız, 
demek mümkün değildir; bu konu bu kadar hassastır. Pardon yanılmışız, biz yanlış yap-
mışız, tekrar biz kendimizi düzeltelim, yeni bir strateji belgesi daha hazırlarsak bu sorun-
ları da hallederiz demek mümkün değildir. En olgun biçiminde hazırlanması bu neden-
le gereklidir. Toplum olaylarına yönlendirme veya sorunları yönlendirme ve çözme çaba-
sında kurtarıcıların iyi niyetli dürüst çabaları olsa bile, bu bazen tersine sonuçlar da vere-
bilir. Uygulamacılar bunların yanlışlıklarının hesabını vermez, ama toplum bunların be-
delini öder. Bütün bu olumsuzluklara rağmen toplum olayları ve sorunları üzerindeki bi-
linçlenmekten ve etkide bulunmaktan elbette ki vazgeçmeyeceğiz. Böyle vazgeçmemiz el-
bette ki söz konusu olamaz. Önemli olan burada en olgun katkıyı, hele en acımasız eleşti-
rileri getirerek katkıda bulunarak olgunlaştırmaktır metni. 

Bir iki şey daha söyleyip hemen bitireyim, vakit kalmayacak çünkü. Strateji belgesini 
niye birlikte tartışıyoruz? Çünkü konuya katkıda bulunmak veya belli bir uygulama var 
burada. Bunun belli bir siyasi sorumluluğu da var aynı zamanda. Biz çocuk sorununu, 
stratejisini siyaset üstü tanımlıyoruz ama aynı zamanda bir çocuk politikasından da söz 
ediyoruz. Elbette ki ortada bir sorumluluk olması lâzım. Sorumluluk olmadan çocuk po-
litikasından söz etmek de mümkün değildir. Siyaset üstü derken, burada anlaşılması ge-
reken belki farklı çekişmelerin ötesinde çocuk sorunları üzerinde ortak bir görüş oluştur-
maktır. Ama bu, tekrar edelim, tartışmalara da engel değildir. O anlamda stratejinin ha-
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zırlanmasında da konuya katkıda bulunanların da bu siyasi sorumluluğu üstlenmesi ge-
rekir. Yani siyaset üstü sözü çok güzel bir sözdür, ama kimi zaman tersine de sonuç verir. 
Siyasi sorumluluk ilân edilen sonuçlara sahip çıkmak için sorunların ele alınışı, çözülüşü-
nün nasıl, niçin ve kim tarafından nasıl kullanılacağının bilinmesiyle gerçekleşebilir. Eli-
mizde belli bilgiler var, belli bilgiler oluşturuyoruz veya strateji oluşturuyoruz, o zaman 
bu stratejinin niçin oluşturulduğunun, nasıl uygulanacağının, kimler tarafından kullanı-
lacağının da bilinmesi lâzım. Bu durumda en başta yapılması gereken işte yaklaşımı be-
lirtmek ve paylaşmaktır. Bu hem toplumsal düzeyde belli bir ortaklık ve hem kurum, hem 
toplumsal düzeyde kurumsal bir bilinç de sağlayacaktır. O zaman daha başlangıçta yapı-
lacak iş, bu stratejinin hangi amaca hizmet edeceğinin, nasıl hazırlandığının –bunlar en 
olgun şekilleriyle de yapılmaya çalışılıyor bu toplantıda- nasıl sahip çıkılacağının açıkça, 
dürüstçe belirtilmesi gerekir. Bu nedenle stratejinin hazırlanmasında esas amaç, öngörü-
len stratejiye toplumun her kesiminin katılmasıdır. Stratejinin ilânı ve hazırlanması da 
yine bu sorumluluğu paylaşmanın bir biçimidir. Strateji oluşturmak kadar, eldeki bilgiler-
den nasıl faydalanıldığının da belirlenmesi, paylaşılması gerekmektedir. Yoksa tekrar ede-
lim, denetimden çıkma sorunu vardır. 

Sözün özüne gelelim bitirelim. Çocuk Hakları Stratejisi’nin oluşturulmasında iki tane 
yol var. Birincisi çok basittir. “Niçin” sorusunu sormadan “nasıl” “ne yapmalı” sorusunu 
soracaksınız; stratejiyi buna bağlı olarak hazırlarsınız. Bu konuda da BM’in UNICEF gibi 
kuruluşların iradesini toplum üstü, uygarlık üstü, koşullar üstü olarak kabul edersiniz ve 
stratejiyi bu anlayışıyla yaparsınız. Birinci yol budur. Ama bu pasif bir biçimde, etkilenen 
taraf olarak konuya ortak olmaktır. Bu durumda konuları tartışmaya gerek yoktur. Bura-
da UNICEF’in temsilcisi geldi, bize zaten stratejide neler beklediklerini de anlattı, genç 
bir bayan. Eminim başka ülkelerde de görev alacaktır. Aynı metni sadece Türkiye kısmı-
nı değiştirip okuyabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmeyecektir. Büyük bir ihtimalle de hazır bir 
metindir. İkinci bir yol elbette ki bu haklar önemlidir, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde-
ki bu hakları kapsayan, bunun ötesinde de Türkiye’nin kendi deneyimlerini, birikimleri-
ni, toplum tarihinin olgunluğunu, yaratıcılığını, eleştirelliğini, dünya çocuklarının sorun-
larının çözümünde katkıda bulunacak biçimde kullanmaktır. Bizim esas tercih etmemiz 
gereken yön de budur. Sözleşmeyi de kapsayan ama Türkiye’nin tarihi deneyimlerini, ol-
gunluğunu, yaratıcılığını da bu işe katabilmektir. Bunun için uygarlık merkezli bir çözüm 
gereklidir. BM metninde dayanacak tartışılmaz haklar vardır, bunlar önemlidir. Bunu da 
başka bir zaman anlatırız. İyi çalışmalar. 

Aydın GÜLAN (Oturum Başkanı): Ertan Hoca da esasında şu önemli noktaya dikkat 
çekti. Bu kolay görünen, ama çok zor bir iş. Bir yandan kolay gözüküyor strateji belgesi 
hazırlamak, bir şeyler söylemek. Zaten herkesin tekrar ettiği doğrular var, şüphe etmediği 
doğrular var, ama bir yandan da bu aynı zamanda teorik planı düşünülmeden, mümkün 



Kongre Tutanağı Kitabı |   47

olduğu kadar geriye gitmeden, hatta  hiçbir çerçeve kabul etmeden, -UNICEF’i de eleştir-
diniz değil mi hocam?- hiçbir sözleşme, başta söylendiği gibi sözleşme çerçevesini bile ka-
bul etmeden, eğer bodrumda kaybedildiyse anahtarı kapının önünde aramadan, sorunun 
çözümü konusunda bir cesaretle mümkün olduğu kadar geriye çekilmek, konunun teo-
rik boyutu hakkında da düşünmek gerektiğini işaret ediyor. Şimdiye kadarki konuşmalar, 
hem bu strateji belgesinin işlevi, önemi, misyonu, nasıl yapılması gerektiği, eski hatala-
ra tekrar nasıl düşülmemesi gerektiğine dairdi. Şimdi iki değerli konuşmacı bu alanın uz-
manları. Önce Necmettin Oktay hoca, strateji planları hazırlamak konusundaki bilgisiy-
le, tecrübesiyle bu süreçte büyük katkısı oldu. Dolayısıyla bizi aydınlatmasını rica edelim.

Necmettin OKTAY*: Teşekkürler sayın başkan. Şimdi sonlara doğru konuşmak zor-
dur ama, ben teknik tarafını konuşacağımdan kolay benim için. Bir gün boyunca da ko-
nuşabiliriz bu konuyu ama vakit kısıtlı, 10 dakikada ben bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi bu 
soru çok önemli bir soru aslında, çünkü bundan sonra üç gün boyunca tartışacağız. Bu-
rayı iyi anlarsak bizi daha iyi eleştirirsiniz, bu dökümana da katkınız daha çok olacaktır, 
onun için bu süreci önemli buluyorum. 

Şimdi niçin strateji belgesi dediğimiz zaman, çok özet, çok küçük bir sözcüğümüz var. 
Gideceği limanı olmayan gemiye, hiçbir rüzgar fayda etmez. Ülke olarak çocuk hakları 
konusunda nerede olacağımızı bilmiyorsak, ne yapacağımızı bilmiyorsak çocuklara hiçbir 
faydamız olmaz, bunu söylemek lazım. O yüzden bu strateji belgesinin amacı, önümüzde-
ki yıllarda çocuk hakları konusunda nasıl bir ülke olacağız, onu tanımlıyoruz. Hayalimiz 
diye Ruhi Amcamız söylemişti, bu hayalimize ulaşmak üzere adımları söyledi, bunlar da 
bizim stratejik amaçlarımız aslında. Sayın UNICEF temsilcisi arkadaşımız, amaçlarınız, 
hedefleriniz filan dediğinde bu amaçları da koyduk. Şimdi yalnız iki tane olay var, bunlar 
çok karışıyor, bunları karıştırmamamız lâzım. Strateji belgeleri var, stratejik planlar var. 
Strateji belgelerini ben anonim diye söylüyorum, anonim belgeler bunlar, hepimizin bel-
geleri. Ama stratejik planlar kurumsal. Karşınızda bir kurum var, onun bir stratejik planı 
vardır. Yani strateji belgeleri, ülkenin o konuda şemsiye politikalarını söyleyen belgelerdir. 
Onun için çok genel amaçlar vardır, genel ifadeler vardır strateji belgelerinde. Buralarda 
çok detay bulamazsınız, bulmamamız lazım. Bunun altında eylem planlarıyla doldurdu-
ğumuzda, yani bir aşama sonrası –onu da Ruhi Hocamız söyledi- eylem planlarını koy-
ma noktasında, artık görevler düşüyor bize. Ama strateji belgeleri, dediğim gibi, şemsiye 
politikaları olduğuna göre her kurum bu şemsiye politikalardan ilham alarak, feyz alarak 
kendi stratejik planlarını yapmaları lazım. Yani bu üst politikalardan feyz alınması lazım. 
O yüzden bu strateji belgesi hepimizin bütün kurumların ilgili noktalarda feyz alıp, aşağı-
ya indireceği eylemler, önce hedefler tabi ki, hedefler-eylemler şeklinde indireceği planlar 
olması lâzım, belgeler olması lâzım. Bu noktaya dikkat etmek lâzım. 

* TÜBİTAK - TÜSSİDE Müdürü
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Bir de aslında bizim teorik tarafı çok iyi bilmemiz lâzım ki, içini dolduralım. O yüzden 
ülkemizde aşağı yukarı 2000’den beri biz TÜSSİDE olarak birçok kuruma stratejik plânlar 
yaptık. Şu son zamanlarda da strateji planları yapıyoruz. Dediğim gibi bu ikisi karıştığın-
da çok sorun yaşanıyor. Kavram karmaşasını biraz ayıklamak, ayırt etmek lâzım. O yüz-
den kavramları da iyi oturtmak lazım. Biz strateji belgelerinde bizim hayalimiz vizyonu 
koyuyoruz, altında stratejik amaçları koyuyoruz ve stratejileri koyuyoruz. Altına da bu 
stratejileri hayata geçirmek noktasında bizim davranışlarımız ne olacak, karar alma süreç-
lerimiz nasıl olacak, o anlamda ilkeleri koyuyoruz, yani ilkeleri tanımlıyoruz. Bu belgede 
de onlar vardır. Bu belgelerin bir noktasında eylemler ve stratejiler diye bunu koyduk. Ba-
zen böyle ifade etmek gerekiyor. Çünkü bu eylemlerde anonim eylemler olabiliyor. Yani 
bu eylemleri yapmak, yani yasal bazı düzenlemeler veya da organizasyonel, örgütsel dü-
zenlemeler gerekiyor. O noktada bu belgeye biz stratejiler ve eylemler kısmında koyduk 
ama eylemler çok spesifik eylemler değil, eylem planı değil aslında burası, onu söylemek 
istiyorum, onu ayırt etmek lazım, o ayrı. Bir de dediğim gibi daha sonra bunların eylem 
planıyla donatılması lâzım. O noktada da bizim yapacağımız işler var, bunu da biliyoruz. 
Ben çok fazla detaya girmek istemiyorum, uzatmak istemiyorum aslında. Biraz fazla ko-
nuşmayı sevmem. Kısa, öz, net benim söyleyeceklerim bunlar. 

Sayın Başkana ben sözü vereyim ama herhangi bir soru varsa bundan sonra soru kıs-
mında da onları netleştiririz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Aydın GÜLAN (Oturum Başkanı): Teşekkür ederim. Necmettin Hoca da bu stratejik 
planda her derdin çaresini birebir yazmasını beklemeyin, bunlar genel olarak ulaşılmak 
istenilen yere ilişkin ilkeler ve amaçlar belirler, daha sonra bunu hayata geçirmek için baş-
ka belgeler de olacaktır. Şimdi yapacağımız şeyin bulunduğu yeri iyi tespit etmek lâzım, 
buna işaret etti. Bir diğer değerli uzmanımız Uğur Değirmencioğlu hocamız. Buyrun.

Uğur DEĞİRMENCİOĞLU*: Teşekkür ederim. Efendim hoşgeldiniz. Şimdi şu salın-
caklı fotoğraftaki iki kişinin ikisine birden birazcık bakalım istiyorum. Nedense o salın-
caklı fotoğrafa bakınca herkes orada gözlerinin içinde bir çocuk gülümsemesi ile salın-
cakta sallanmanın zevkini çıkaran Mustafa Kemal’i görmeyi tercih ediyor. Orada bir kişi 
daha var. İşte bugün burada bulunan bu Kongre’nin ve bu strateji çalışmalarının ne ka-
dar faydalı olacağını, ne kadar önemli bir iş yapıldığını, tamam artık bütün sorunların çö-
züldüğünü, Türkiye’nin 21 yıl önce BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne imza attığını filan 
işte… Dolayısıyla TBMM’de çocuk hakları ile ilgili komisyonlar kurulduğunu söyleyen 
kravatlı amcalar ve teyzeler o salıncaktaki diğer kişiyi nedense bana düşündürüyor. Şimdi 
o diğer kişi kim? İnanın, bütün samimiyetimle ben, o diğer kişinin Atatürk oradan uzak-
laşır uzaklaşmaz o salıncağa yaklaşmaya çalışan çocukları kovalayacağı kuşkusunu hep 
duyuyorum. Kurumlarımız da nedense bana hep böyle düşündürüyor. Yani yasakçı, bas-

* Strateji Uzmanı



Kongre Tutanağı Kitabı |   49

kıcı, rahatça oyun oynamayı, iyi niyet ve samimiyetle yapılması gereken şeyleri yapmayı, 
görevlerinde bu yazılı olduğu halde engellemeye çalışan kurumlar ve kişiler. Biraz önce 
Necmettin Bey sonlara doğru konuşmak zordur, dedi. Ben tam tersine en son konuşan 
kişi olarak sabahtan beri burada oturan insanları azıcık hareket ettirmek istiyorum, biraz-
cık kısa bir süre için birlikte ayağa kalkabilir miyiz? Peki, şimdi ellerinizdekini şöyle bir 
yere bırakın isterseniz, rahatça. Şöyle kollarımızı havaya doğru kaldırıp şöyle iyice rahat 
derin nefes alalım. Peki. Şimdi şu tarafa doğru size göre sağa doğru dönelim. Evet. Önde-
ki kişilerin omzuna küçük masajlar yapmaya çalışalım. Şöyle azıcık uyandırmaya çalışa-
lım. Teşekkür ederim. Şimdi bu tarafa dönelim. Teşekkür ederim. 

Muhtemelen Türkiye’de iyi yazılmış tek strateji belgesi bu değildir. Pek çok iyi metin-
ler yazılmıştır. Fakat ne yazık ki birazcık bu konularla ilgili –yani haklar konusuyla- de-
mokrasi konusuyla, kurumlarımızın işlerini gereği gibi yapmaları konularıyla ilgili olarak 
birazcık fazla mesai harcamış kimle konuşursak konuşalım, yıllarını azıcık bu işlerle uğ-
raşarak geçirmiş kimle konuşursak konuşalım, biz de vaktiyle şöyle bir belge hazırlamış-
tık diyecektir. Bu 1920’de hazırlandı, 1930’da hazırlandı, 1940’da hazırlandı, 1950’de hazır-
landı, 1960’da hazırlandı. Her 10 yılda bir hazırlandı ama onların hepsi raflarda duruyor. 
Dolayısıyla mesele sahiden bir iyi niyet ve samimiyet meselesidir ve ben ne yazık ki bu iyi 
niyetin, samimiyetin ve yapıcılığın ülkemizde olmadığı düşüncesindeyim. Bundan son-
ra göreceğiz. Biz şimdi iyi bir metin yazmaya çalıştık, bu bizim yapabileceğimiz bir şey-
di. Ama bu metnin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda hiçbir şey söyleyemiyorum 
ve uygulanmama ihtimalini de ne yazık ki çok yüksek görüyorum. Şimdi onun için hani 
şu salıncaktaki fotoğrafa baktığımız zaman eğer o arkadaki adam çocukları kovalamak-
tan vazgeçerse, şimdi orada, ah şu Atatürk yeter, ne çok sallandı, ya şu bıraksa gitse de işi-
mize baksak, diye bürokrasi yapmaktan vazgeçerse, memurlar müdürlerinin ellerini öp-
mekten vazgeçerse, o hepimizin çok yakından tanıdığı bir bürokrat gülümsemesi var ya, 
yani şunlardan bir vazgeçersek o zaman belki bunlar olur. Bu da zayıf bir ihtimal ya, belki. 

Şimdi bakın, biz bu işe epey bir mesai harcadık. Şuradaki abuk subuk karmaşık bir 
şeyler var ya, onları ben yazdım. Şöyle yakından onu gösterebilirseniz tam ortasında da 
havanda bir su dövme resmi var, onu da ben çizdim. Şimdi sabahleyin burada İstanbul 
Üniversitesi Rektörü konuştu ve bu çalışmanın kendileri için ne kadar önemli olduğu-
nu söyledi, ama beni tanımıyor, ben de onu tanımıyorum. Yani nasıl bu işin paydaşıdır 
onu da anlamış değilim açıkçası. Efendim bundan sonra pazar gününe kadar çalışaca-
ğız. Buradaki herkesin görüşlerini alacağız. Samimiyetle, heyecanla, görüşlerinizle katkı-
da bulunmak isteyeceğinizden eminim. Mümkün olduğu kadar bu görüşleri alacağız, pa-
zar günü bu metni son şekline getireceğiz ve biz görevimizi yapmış olacağız. Ondan son-
rası da onu uygulamakla görevli kişilerin, Ruhi Bey’in söylediği gibi, bunun bir projelen-
dirmesinin nasıl yapılacağının her şeyiyle, planıyla, programıyla, zamanlamasıyla, bütçe-
siyle, mevzuatıyla nasıl hayata geçirileceğinin ortaya çıkarılması lâzım. Vatandaş olarak 
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biz üstümüze düşeni yapacağız, gerisine de bakacağız. Bu da Türkiye’de pek çok konuda 
defalarca yapılmış olduğu gibi, o projeler çöplüğü içindeki yerini mi alacak, yoksa sahiden 
uygulanacak mı, onu da zaman gösterecek. 

Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.

Aydın GÜLAN (Oturum Başkanı):  Evet, Uğur Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Uğur 
Hocamız da farklı bir yöntem kullanarak bu da uygulanmayacaktır vurgusu yaparak uy-
gulanabilirliğini arttırmaya çalıştı diye anladım ben. Bir de iyi niyete konuyu bağladı. Ay-
rıca herkesi nasıl idare edebildiğini de gösterdi, masaj yaptırarak, sağa sola döndürerek. 

Şimdi işin bir de hukuki boyutu var, esasında Ertan Hoca değindi, iyi niyetten daha 
fazla zarar veren bir şey yoktur. Konu iyi niyetle ilgili bir şey değildir; aynı zamanda bir 
zorunluluk, sorumluluk meselesidir. Dolayısıyla bu tip belgeler insanların iyi niyetine bı-
rakılan, iyi niyetli insanlarla dünya ne güzel olurdu diye entelektüel kaçışla her şeyi bir 
başka zamana, bir başka dünyaya bırakan bir hukuki ortam için çalışmak demek değil-
dir. Dolayısıyla bu belgeler yaptırım gücüyle birlikte, kötü işlemesi, geç işlemesi, hiç işle-
memesinden ötürü sorumluluk doğurucu boyutu nedeniyle önümüzde önemli ve işlevsel 
belgeler olarak karşımıza çıkacaktır. 

Bir yandan da tüm konuşmacıların dikkat çektiği sakıncaları değerlendirmelerinize 
sunmak isterim. Bunun ne kadar önemli ve kolay görünmesine rağmen zor bir şey oldu-
ğunu vurguladıkları için, bir yandan da ümitsiz olmamak bakımından veya işi, biz iyiyiz 
ama başkaları kötü gibi –çünkü memurlar amirlerinin elini öpmeyi bıraktıkları zaman, 
denildiğinde bir alkış koptu- alkışlayanlar âmirler mi, memurlar mı anlayamadım. Me-
murlarsa niye öpüyorlar, âmirlerse niye öptürüyorlar? Peki alkışlayanlar neyi alkışlıyor? 
Yaptıklarının yanlışlığını mı alkışlıyor, yoksa yaptıklarının kendilerine gösterilmesini mi 
alkışlıyor? Bu iş iyi niyet meselesi değil, bu iş ciddi bir iş, katılımı gerektiren bir iş. Bu işi 
yaparken hiçbir sınır, hiçbir ayırım, hiçbir bulunduğu konum dolayısıyla dışlanmadan, 
herkesin tüm samimiyetiyle, tırnak içinde resmi görüşüyle değil, tüm samimiyetiyle kat-
kısının istendiği, beklendiği, katkısına ihtiyaç duyulan bir iş. 

Rektörümüzü de eleştirdikleri için biraz savunayım. Yani gölge etmemek de büyük bir 
katkıdır, rektörü hiçbir şey yapmamakla suçluyorlar. Bir şey yapmamanın büyük bir kat-
kı olduğuna dikkati çekiyorum. İdareciler engel de olabilirler birçok şeye. Dolayısıyla bu-
günkü oturumu süresi içinde bitiriyoruz. 

…

BİRİNCİ GÜNÜN SONU



Kongre Tutanağı Kitabı |   51

Üçüncü Gün
� 

27 Şubat 2011, Pazar

Strateji Değerlendirme Oturumu 

Necmettin OKTAY: Ruhi Bey’den Denetleme ve İzleme konusundaki soruları değer-
lendirmesini rica edelim.

Mustafa Ruhi ŞİRİN: Denetleme ve İzleme konusunda yapılan eleştiriler yararlı. Stra-
tejik belgelerde çok kısa başlıklar yazılması gerektiği için, her birimin işlevi için daha son-
ra yönergelerinin yazılması gerekecek. Türkiye Çocuk Konseyi bu anlamda çocuk hakla-
rı alanında çalışmış olan öncü isimler, deneyimli isimler, üniversitede bu alanı çalışmış 
isimler olarak düşünülmeli. Bu yapının içinde çocuklar yok mu diye bir soru soruldu; çok 
haklı bir soru. Stratejinin asıl amacı, her aşamasında çocukların yer alması. Çocuk mec-
lisleriyle ilgili yaklaşımı da strateji şöyle öngörüyor: Bildiğiniz gibi şu anda çocuk hakla-
rı komiteleri var illerimizde. Sembolik olduklarını görüyoruz. Yılda bir forum düzenle-
me şeklinde bu çalışmaları sürdürüyorlar genelde. Demokrasi ve öğrenci meclisleri için 
de yapılan değerlendirmeleri biliyorsunuz arkadaşlar. O bakımdan Türkiye Çocuk Mecli-
si en küçük birimden mahalleden, köyden, beldeden, ilçeden, şehir ve büyük şehirlerden 
yola çıkarak çocuk nüfusuna göre yeni bir örgütlenmeyi gerektiriyor. Çocukları dinleme-
yi öğrenen bir Türkiye hayalimiz var. Bu hayal devam ediyor. Bu görüşü çok romantik bu-
lanlar var, evet çok romantik; biz bu meclisin sadece mahallelerde, köylerde, beldelerde, 
kentlerde değil, bu meclisin evde de olmasını öneriyoruz. 

Çocukların görüşü alınması bağlamındaki yaklaşımı tartışırken üzerinde epeyce du-
rulmuştu. Bir anlamda yeniden sivil toplumun inisiyatifinde bir çalışma. Yusuf Ahmet 
Kulca dün burada söz etti. Biliyorsunuz on yıl kadar önce Dernekler Kanunu’nun 3 üncü 
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maddesinde değişiklik yapıldı. 17 çocuk derneği var olduğu bilgisi ulaşmıştı bize. Çok uğ-
raştık, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili şubesinden bize adresleriyle birlikte 5 çocuk derneğimiz 
bildirildi. Şu ana kadar Türkiye’de çocuk derneklerinin de sayısı çok yetersiz. Yine dün Yu-
suf Ahmet Kulca, Türkiye Çocuk Meclisleri Derneği gibi bir başlık önerisinde bulundular. 
Elbette ki onlar da kendi içinde bu yapıya kavuşmalı. Ama çocuk meclislerinin mutlaka bir 
kurala ve yapıya dayalı örgütlenmesi gerekir. On beş yaşından büyük olan çocuklarımız 
dernek kurabiliyor. On iki yaşından büyük çocuklarımız bu derneklere üye olabiliyor. Öğ-
renci meclisleriyle bu alanı geçiştirmeyi doğru bulmuyoruz. Bu meclislerin sembolik çalış-
malarını eksik buluyoruz. Bilim ve Değerlendirme Kurulu’nun bu yönde bir raporu da var. 
Yirmi dört milyon yedi yüz seksen beş bin çocuğu olan Türkiye, 5 çocuk derneği olan bir 
Türkiye ise bu eksik bir Türkiye’dir. Çocuk Meclislerini o nedenle yeniden gündemimize 
almamız gerekiyor. Denetleme ve izleme, çocukların etkin katılımı, paydaşı olduğu süreç-
ler ortaya çıkabilirse gerçekleşebilir. Türkiye Çocuk Konseyi dahil olmak üzere bütün yapı-
ların içinde çocuğu öngören bir yaklaşım, Türkiye’nin sadece kendi ev ödevimiz için yapıl-
mamalı. Umarız bu model gerçekleşir, beş yıl sonunda geriye baktığımızda Türkiye’de bin-
lerce çocuk derneği kurulmuş olur. Tek bir başlık altında değil, çocukların uygun gördü-
ğü adlarla, ama çocuk hakları bağlamında. Türkiye’de en önemli sıkıntılarımızdan biri de 
şu: Çocuk haklarını sadece çocuklar öğrensin isteniyor. Böyle bir yanlıştan Türkiye’yi kur-
tarmak gerekiyor. Hayır, çocuk haklarını önce yetişkinlerin öğrenmesi gerekiyor. Öğren-
meyeceklerse, çocuklarımız yetişkinlere haklarının ne olduğunu hatırlatacaklar, bağışla-
yın ama öğretecekler. İşte böyle yeni bir süreç öngörüyoruz Türkiye için. Teşekkür ederim.

Uğur DEĞİRMENCİOĞLU:  Teşekkür ederiz Sayın Şirin. Tüm süreçlerde, tüm yapı-
larda çocuk var, bir tanesi o. İkincisi de bu meclisler çok işlevsel değil. Daha işlevsel hale 
getirmek lâzım. Bir küçük kardeşimiz var önce ona söz vereceğim, sonra size.

Çocuk katılımcı: Ben yetim kalan çocukların hakkında, Çocuk Esirgeme Kurumu’na 
götürüldüklerinde onları evlâtlık alan insanların kötü yönde davrandıklarının araştırıl-
masını istiyorum.

Sunucu: Tamam, o öneriniz göz önünde bulundurulacak. Bir hanımefendiye söz ve-
relim, sonra sizi alalım.

Konuk: Konu başlığına önce değinmek istiyorum. Denetleme ve İzleme konu başlığı 
içinde değerlendirmenin eksik kaldığını düşünüyorum. İzleme, değerlendirme ve denet-
leme olarak iyi olacağı kanaatindeyim. Türkiye Çocuk Veri Bankası’nın oluşturulması an-
lamında da şimdi birçok kurum, çocukları nüfusa dayalı adres kayıt sistemiyle, milli eği-
timde veli bilgilendirme sistemiyle, e-öğrenci aracılığıyla v.s. çocuklar zaten bir şekilde iz-
leniyorlar. Bunların hepsinin tek bir sistem altında birleştirilmesi uygun olabilir. Ayrıca 
dün sağlıkla ilgili bölümde iyilik hali endeksinin oraya pek uygun olmayacağı konulmuş-
tu. İzleme ve Değerlendirme kısmına alınmasını hatırlatmak istedim.
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Necmettin OKTAY: Teşekkür ederiz, sağolun. Orada bir arkadaşımız var, evet. Arka-
daki arkadaşımıza, sonra size verelim.

Yasin Burak KOŞAR: Mersin çocuk komitesi başkanı. Sekiz yıldır komite başkanlı-
ğı yapıyorum. Az önce çocuk hakları komitelerinin işlevsizliğinden bahsettiniz. Bence 
hata ediyorsunuz. Ben sosyal hizmetler bünyesinde kurulan sosyal hizmetlerin kendi eliy-
le kurduğu bir yapılaşmayı yıkmaya çalıştığını düşünüyorum şimdi. İlimizde ve ilçeleri-
mizde olabildiğince komiteleri yaygınlaştırmaya çalıştım. Söylediğiniz gibi köylerde, ma-
hallelerde, hatta okullarda, ama görüyorum ki devlet kurumlarının hiçbiri elini taşın altı-
na koymak istemiyor, hepsi kaçıyor. Ulaşımı bahane ettiler, toplantı yerlerini bahane etti-
ler, toplantı sürelerini bahane ettiler. Bence yeni bir yapılanmaya gerek yok; zaten komi-
teler var. Bu komiteleri yaygınlaştırılabilir ve il komitelerine bağlayabiliriz diye düşünü-
yorum ben.

Necmettin OKTAY: Daha etkinleştirmek lâzım evet. Demek ki bazı eksiklikler var on-
ları tamamlamak lâzım evet. 

Konuk: Ben yine denetlemeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. İstanbul Çocuk Ko-
mitesi olarak bir toplantımıza vali yardımcısı Mustafa Altıntaş katılmıştı. Bu toplantıda 
çocuk haklarıyla ilgili, sokak çocuklarıyla ilgili rehabilitasyon merkezlerinden bahsetmiş-
tik. Sokakta olan çocuklar rehabilitasyon merkezlerine götürülüyorlar. Diyelim ki bir yer-
de para dileniyor veya bir şeyler satıyor. Ailesinden polis ve rehber öğretmenler aracılığıy-
la alınıp, rehabilitasyon merkezlerine götürülüyorlar. Ben, çocuk haklarıyla ilgili bu reha-
bilitasyon merkezlerinin de kontrol edilmesini istiyorum. Çünkü hepsinde çocuk hakla-
rına uygun muamele görmüyor sokak çocukları. Ayrıyeten konuyla biraz bağlantısız ola-
bilir ama, rehabilitasyon merkezlerinde sokak çocuklarındansa sokak çocuklarının aile-
lerinin de eğitim görmesini istiyorum. Çünkü asıl eğitim görmesi gerekenler onlar. Sokak 
çocukları eğitim görüyor ve belki düzeliyorlar, artık ne kadar düzeliyorlar, çocuk hakları-
na uyuluyor mu, nasıl muamele görüyorlar; asıl eğitim alması gereken aile yapısı. Teşek-
kür ederim.

Necmettin OKTAY: Teşekkür ederiz. Bir arkadaşımız var arkada.

Yetişkin: Teşekkür ederim. Bu Türkiye Çocuk Konseyi ve Çocuk Meclisleriyle ilgili bir 
netleşmeye ihtiyaç var; buraya da onun eklenmesi gerekir diye düşündüm. Çünkü bunlar 
sivil örgütler mi olacaklar, devletin örgütlediği yapılar mı olacaklar, o çok net değil. Bu bir 
ulusal strateji olduğu için aslında burada yazan bütün kurumları ben devletin oluşturma-
sı gereken kurumlar olarak okuyorum, ama eğer daha dernekleşme üzerinden, sivil ör-
gütlenme üzerinden bir şey olması öngörülüyorsa, yeterli detay verilmediği için bunu çok 
anlayamıyoruz. O zaman belki de, hani böyle bir ifade sağlanması yerine meselâ dördün-
cü maddedeki gibi çocukların izleme ve denetim yapabilmesinin sağlanması yerine yapa-
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bilecekleri olanakların sağlanması, alanın açılması, örgütlenmelerin desteklenmesi gibi 
bir ifade kullanılması daha doğru. Çünkü orada gerçekten sivil mi, resmi mi, kamu mu, 
özel mi nedir, o çok anlaşılmıyor; bunun biraz daha netleşmesi gerekiyor. Bir de bir küçük 
ek daha. Hanımefendi söyledi, veri bankası ve çocuğun iyi olma hali göstergelerinin en-
deksinin birleştirilmesi. Aslında o çok önemli bir öneri. Veri bankasında toplanacak bilgi-
lerin bu göstergeler aracılığıyla toplanması gerçekten çocuk hakları açısından olumlu bir 
gelişme olacaktır. Teşekkür ederim.

Necmettin OKTAY: Teşekkür ederiz. Sizi alalım. 

Yetişkin: Teşekkür ederim; hemen arkadaşımın üzerine söz verdiğiniz için. Bu denet-
leme, değerlendirme, izleme, ne dersek ama bunu nasıl yapacağız? Bir de neye göre yapa-
cağız? O zaman buraya mutlaka izleme ölçütleri nelerdir, bunların belirlenmeleri ve çık-
tılar neler olacak bunların belirlenmesi diye herhalde girmesi gerek diye düşünüyorum. 

Necmettin OKTAY: Evet, dediğim gibi bu belge çok tabii genel bir belge, şemsiye. 
Ama detayında bu izlemeyle ilgili bütün performans kriterleri neler olacak, nelere göre 
ve nasıl izlenecek, kim izleyecek ve mekanizmaların kurulması lazım. Evet, teşekkür ede-
rim. Sizi alalım evet.

Cengiz ÇİFTÇİ: Benzer bir şeyi biraz daha açarak söylemek istiyorum. İzleme kriter-
leri, ya da çocuğun iyilik halleriyle ilgili kriterleri oluşturabilmek için kamu, üniversite-
ler, araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturacağı bir kuruluşla her yıl 
düzenli bir şekilde herkese aynı kriterlerde araştırma yapılması için bir çalışma yapılma-
sı gerekiyor. Dolayısıyla burada eylemler kısmında eğer böyle bir şey konulursa yıllık ya 
da beş yıllık dönemler için izleme kriterlerinin olduğu netleşir. Hem kamunun, hem sivil 
toplum kuruluşunun aynı izleme kriterlerine göre yaptığı çalışmada bilginin kullanılması 
açısından verimli olur. Teşekkür ederim.

Necmettin OKTAY: Teşekkür ederiz. Şimdi bir şey daha hatırlatmak isterim. Burada 
bir bu uygulamalarla ilgili izleme var. Yani çocuk haklarıyla ilgili izleme var. Bir de belge-
nin izlenmesi de var aslında. Bu strateji belgesini kim nasıl uyguluyor, uyguluyor mu uy-
gulamıyor mu? diye. Burada iki tane izleme sistematiği kurulması lâzım. Ona göre de o 
kriterlerin, ona göre tanımlanması lâzım, performans kriterleri anlamında. Şimdi size ve-
reyim söz, sonra böyle gelelim.

Muzaffer TAŞDEMİR: Az önce çocuk il temsilcisi olarak katılımcı olan kızımızın gö-
rüşüyle ilgili ben değerlendirme yapmak istiyorum. Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi’nde 
bulunan çocuklarımız da zaten yetişkinler komitelerinde bulunanlar ve yetişkin temsil-
cisi olarak buraya gelenler tabiî ki bu konuya büyük bir önem vererek üzerine eğilmişler-
dir. Ama çocuklarımızın rehabilitasyon merkezinde kalan bir çocuk hakkında gerekli de-
netimin olmaması gibi bir endişesi olması hiç normal değil. Demek ki bu çocuklarımız 
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çocuklar hakkında verilen tedbir kararlarını bilmiyorlar. Bilmemek ayıp değil arkadaşlar, 
öğrenmemek ayıp. Çocuk komitelerini temsilen gelen bütün arkadaşlarımızın internet si-
tesinden SHÇEK’le ilgili kuruluşlar, kuruluşların özellikleri, hangi kesime hizmet veri-
yorlar, ne gibi uygulamalar var bunları internet yoluyla veya basılı yayın yoluyla öğren-
me imkânları var. Böyle bir töhmeti tabii ki kabullenemeyiz. Mantıklı da değil ve aynı za-
manda şunu da söylemek istiyorum. Bu bilgiler internet yoluyla öğrenilebildiği gibi, man-
tıken de kuruluşların sorumlu müdürleri var, müfettişler var, genel müdürlüğümüz var 
değil mi? Böyle bir mekanizma içerisinde çocuklara olumsuz davranışlar sergilendiğini 
düşünmemiz çok yanlış. Tabii ki denetlemelerin de yapılması gerekir. Teşekkür ederim.

Necmettin OKTAY: Teşekkür ederiz. 

Emin ERARSLAN: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü’nden katılıyorum. İstanbul İl Çocuk Temsilcimizin bir önerisi vardı. Bu çocuk-
ların kendilerine değil, ailelerine yönelik rehabilitasyon programlarının artırılması beklen-
tisi vardı. Çok doğru ve isabetli bir beklenti. Fakat bizim Genel Müdürlüğümüzün politi-
kası temelinde aile vardır. Biz sokakta tespit ettiğimiz her çocuğu mutlaka öncelikle öz aile-
sinin tespit edilmesi, sosyal bir rehabilitasyon programına alınması ve aile yanında kalma-
sına öncelik veriyoruz. En son çözüm kurum bakımı hizmetlerimiz ama bu tabii bilgi ye-
tersizliği olabilir. Çocuğumuzun da öngörüsü gerçekten doğru bir tespit. Teşekkür ederim.

Necmettin OKTAY: Biz teşekkür ederiz. Bir küçük kardeşimiz vardı orada, ondan ala-
lım, sonra sizden alalım. 

Çocuk delege: Ben Şevval. 15 yaşındayım, Afyon’dan geliyorum. Ben şöyle bir şey dü-
şündüm: İllerdeki İl İnsan Hakları Kurulları gibi, İl Çocuk Hakları Kurulları da kurulma-
lı. Bunlar çocuk komiteleriyle ortak çalışabilir. Bunların da bir bütçesi olması gerektiğini 
düşünüyorum. Ayrıca küçük arkadaşıma çok katılıyorum. Evlatlık verilen çocukların iz-
lenmesi ve takip edilmesi gerçekten çok önemli. Teşekkür ederim.

Sunucu: Ben teşekkür ederim. Orada biri parmak kaldırıyor ona söz verelim.

Seyfullah ŞAHİN: Evet, ben Özel Bağcılar Ensar İlköğretim Okulundan katılıyorum. 
Adım Seyfullah, soyadım Şahin. Bir engelli çocuğun normal bir çocuktan ne farkı var? 
İkisi de bir insandır. Engelli çocuklara ayrımcılık yapılıyor, normal çocuklara daha çok 
ilgi gösteriliyor. Ama engelli çocuğa, bu ne biçim şey daha yürüyemiyor bile koskocaman 
çocuk oldu diyor. Mesela devletin uyarması gerekiyor. Ailelere bir denetim cihazı koyup 
ailenin, nasıl mutlu mu yaşanıyor yoksa çocuklara şiddet mi, ya da anne babaya şiddet mi 
uygulanıyor kurumla anlaşma yapıp evleri denetlemesi gerekiyor.

Necmettin OKTAY: Teşekkür ederiz. En arkada bir küçük kardeşimiz var, yine ona ve-
relim.
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Naciye Betül SÜT: Özel Bursa Kültür Okullarından katılıyorum ve benim bu konuda-
ki görüşüm şudur: Şimdi park dizaynlarının çocuklara sorularak yapılmasını istiyorum. 
Sonuçta parklarda çocuklar oynuyor. Böyle bir dernek kurulmasını istiyorum.

Necmettin OKTAY: Park alanlarında sorunlar var, evet. Onları da belediyeler, yerel yö-
netimler dikkate alması lâzım. En arkada bir arkadaşımız var, kardeşimiz var, en arkada.

Çocuk katılımcı: Ben … İlköğretim Okulundan katılıyorum. Bildiğiniz gibi bazı en-
gelli arkadaşlarımıza anneleri babaları bakamıyor. Ondan sonra onları bakımevine veri-
yorlar ve orada şiddet uyguluyorlar bildiğiniz gibi. Bu konuda ilgilenmenizi bilgilerinize 
arz ederim.

Necmettin OKTAY: Teşekkür ederiz. Onunla ilgili de bir stratejik amaç ifadesi vardı. 
Onun da dikkate alınması gerekiyor. Buraya geliyor, burada parmaklar kalktı. Evet.

Reşat GÜNGÖR: Beyoğlu ilçe öğrenci temsilcisi olarak katılıyorum. Ülkemizde on 
sekiz yaşından küçükler oy kullanamıyor, çünkü ülkelerin geleceklerine daha karar vere-
cek düşünce yapısına sahip olmadıkları düşünülüyor. Buna karşın 11-12-13 yaşındaki ço-
cukların geleceklerine karar vermeleri için seviye belirleme sınavları yapılıyor. Ben önce-
likle bunun bir çocuk hakları ihlali olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar o yaştay-
ken kendi geleceklerine karar veremezler ve nasıl çalışmaları gerektiğini bilemezler. Ve  üç 
sene boyunca dershanelere gidip gelmek onların psikolojisini bozduğunu düşünüyorum. 
Bunun için okullardaki rehberlik servislerinin –konuştuğum arkadaşlarda rehberlik ser-
visinden yeterli destek almadıklarını söylüyorlar- bunların daha aktif hale getirilmesini 
öneriyorum ve bunun stratejiye eklenmesini rica ediyorum. Teşekkür ederim. 

Necmettin OKTAY: Ben teşekkür ederim. Rehberlik hizmetleri anlamında evet. 

Yağmur TÜRKTAŞAR: Herkese merhaba. 16 yaşındayım. İzmir çocuk temsilcisiyim. 
Mersin il temsilcisi yanlış telaffuz ettiysem affedin lütfen, çok güzel bir konuya değindi. 
Ben İzmir çocuk temsilcisiyim aynı zamanda demin bahsettiğim gibi. Ben okul müdürü-
me gidip hocam bizim de okulumuzda bir çocuk hakları kulübü olsun dediğimde resmen 
ilgilenmedi, umursamaz tavrı beni üzmedi değil açıkçası. Her okulda bir çocuk kulübü-
nün olması taraftarıyım. Lütfen bunu göz önüne alırsanız çok mutlu olurum gerçekten. 

Necmettin OKTAY: Teşekkür ederiz. Şimdi bu taraftan bakalım, sonra size geleceğiz. 

Yetişkin delege: Aslında benim öncelikle örgütlenme konusunda, çocukların örgüt-
lenmesi konusunda, tekrar gözden geçirmemiz gereken bazı konular olduğunu düşünü-
yorum. Şu andaki mevzuatta tamam çocukların örgütlenmesinin ve dernek kurulması-
nın önü açıldı ama mevcut yapı aslında yetişkinlerin örgütlenmesini kolaylaştıran bir yapı 
ama çocukların örgütlenmesiyle ilgili o model çokta işlevsel değil. Belki çocuk dernekleri-
nin sayısının bu kadar az olması da o sürecin biraz zor olması gerekiyor. Çocuklardan da 
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işte bir saymanlık, bütçe, denetim, genel kurul v.s. gibi birçok yükümlülükler bekleniyor 
ki farkla bir örgütlenme modeli düşünülebilir. Bununla ilgili belki mevzuatın geliştirilme-
si konusunda bir çalışma yapılabilir bununla ilgili konu başlığımızın altında. Geneline iliş-
kin aslında devam edecek miyiz bilmiyorum ama stratejinin projelendirme, faaliyet ve uy-
gulama planı üst yönetim önerisiyle ilgili konuşma fırsatımız olacak mı diye soracaktım.

Necmettin OKTAY: Çok farklı bir şey bu. Bazısında çok teknik ve bu belgenin hayata 
geçirilmesi için ön bir projelendirmeden bahsediyor, ama bu bir öneri gibi yalnızca. Bu-
nun üzerine konuşmak çok teknik bir şey. 

Yetişkin delege (devam ediyor): Peki sadece o başlıkla ilgili belki sürecin şeffaf hesap 
verebilirlik ve geri bildirimi düzenleyen bir şekilde organize edilmesinin önemli olduğu-
nu vurgulamak istiyorum. 

Necmettin OKTAY: Evet, teşekkür ederim. Burada genç kardeşlerimizden alalım. En 
arkadan köşeden başlayalım. Hiç konuşmayanlardan. Konuşmayanlardan biraz görüş ala-
lım. Tamam oradan başlayalım.

Elifnur ÖZŞANLI: Mesela yetim bir çocuğu, sakat bir çocuğu yetimhaneden birisi alı-
yor. Mesela kötü davranıyor. Buna bir durum bulmamız gerekiyor.

Necmettin OKTAY: Evet, arkadaki arkadaşımız.

Ergin ALAGÖZ: Kars Çocuk Hakları Komitesi. İstanbul Çocuk Hakları Komitesin-
den arkadaşımız da bahsetmişti zaten, sokak çocuklarıyla ilgili söylemişti. Ben bu tabiri 
genellikle hiç iyi bulmuyorum. Çünkü sokak çocukları olmaz, çünkü sokaklar çocuk do-
ğurmaz. 

Necmettin OKTAY: Teşekkür ederiz evet, onu düzeltmek lâzım diyorsunuz. Evet ora-
da yine kardeşimiz.

Muhammet: Benim adım Muhammet. Bağcılar Ensar Kolejinden katılıyorum. Bazı 
Çocuk Esirgeme Kurumlarında yetim çocuklara çok kötü davranılıyor, bunun göz önüne 
alınmasını istiyorum. Teşekkürler.

Necmettin OKTAY: Teşekkür ederim evet. Mikrofonu alırsak buradan...

Yetişkin delege: Televizyon denetleme ve izleme konusu altında birçok konuyu konuş-
tuk. Çocuklara ne şekilde haklarına saygı duyulacağını ve ne şekilde onlara daha fikirleri-
ne saygı duyulacağını, fakat ben de engelli biri olarak engellilerle ilgili pek konuşulmadı-
ğını düşünüyorum. Sadece birkaç tane çocuk arkadaşımız engellilerle ilgili fikirlerini söy-
ledi. Bence televizyondaki engellileri sadece reyting için izlenme kalitesi için acındırmaya 
bir son vermenizi istiyorum. Biz engelli olarak maalesef televizyonlarda acındırıyoruz ve 
televizyonlardaki eğer ki denetleme ve izleme olacaksa yetkili bir psikolojik biri olacaksa 
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bence ilk olarak engellileri düşünmesi ve engelliler için karar vermesi lâzım. Biz artık tele-
vizyondaki sadece reyting için engellilerin ezilmesini ve engellilerin haksız bir şekilde gö-
zükmesini istemiyoruz. Teşekkür ederim.

Necmettin OKTAY: Ben teşekkür ederim. Şimdi buradan iki görüş daha alalım, iki 
küçük kardeşimizden de görüş alalım. Aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. Artık genel ifa-
deler, genel görüşler gelmeye başladı. Bu oturum saat itibariyle şu anda bitecek. Öğleden 
sonra genel bir değerlendirme var bunun üzerine. O zaman daha çok konuşma fırsatımız 
olur. Ben hep bu spesifik denetleme ve izleme üzerine konuşmalarınızı istiyorum, ama 
genele doğru dönüştü o yüzden bu iki kardeşimizi daha alalım ve toparlamamız lâzım.

Hayriye YENİCE: İyi günler. Ben Zonguldak temsilcisi Hayriye Yenice. Burada tüm 
salona seslenmek istiyorum. Söylenilen birkaç söz rahatsız etti beni. Ben Zonguldak Ereğ-
li Kız Yetiştirme Yurdunda kalıyorum ve yetim sözünün kullanılmasını istemiyorum. 
Çünkü kuruma gelen çocuklar anne babasının ölmesinden dolayı gelmiyor, bazı prob-
lemlerden dolayı geliyor. Bir ikincisi de, artık kurumlar çok iyileşti şiddet uygulaması ba-
sının çok abarttığı bir şey. Bundan rahatsız oluyorum. Yani burada konuşulanlardan da 
çıkardığım sonuç sizlerin, kurumlarda kalmayan çocukların kurumları tanımadığıdır. İs-
terseniz Sosyal Hizmetler sitesine girin ve görün nasıl konumda olduğumuzu. İnanın şu 
anda yararlandığımız imkânlar ailedeki çocuklardan daha fazla. Lütfen yetim sözünü kul-
lanmayın artık rahatsız oluyorum. Teşekkürler.

Necmettin OKTAY: Arkadaki kardeşimiz konuşacak mıydı? Evet.

Bengisu  Eda KARABURÇ: Ben Bengisu Eda Karaburç. Osmaniye’den temsilci ola-
rak katılıyorum. Konu: Denetleme. Aslında en iyi denetlemeyi çocuklar yapar, ama ço-
cuklar haklarını bilmiyorlar. Okullarda çocuk hakları derslerinin olmasını öneriyorum. 
Teşekkürler.

Necmettin OKTAY: Teşekkür ederiz. Farklı bir istek. Olacak o da. Şimdi dediğim gibi 
saat 10.45. Bizim bitirmemiz lâzım burada. Daha sonra başka bir oturum başlayacak, ama 
genel görüşmeleri öğleden sonraki … alacağız aslında öyle bir çalışma, ya da öyle bir su-
num kısmı var, paylaşım kısmı var. Ben burada kapatmak istiyorum. Tam programa uya-
lım. Dediğim gibi, öğleden sonraki genel bu konular üzerine değerlendirmemiz var, o za-
man yapalım. Peki teşekkür ederim 11.00’e kadar arada, ondan sonra buradayız.

Mustafa Ruhi ŞİRİN: Sevgili arkadaşlar, saat 11.00’de Kongre Genel Kurulu’nda bir 
araya geleceğiz. Şu anda odalarda etkinlikler sona ermek üzere. Sayın Başbakanımız saat 
12.00 gibi aramızda olacaklar. Sevgili büyüklerimizden özür dileyerek, en önlerde çocuk-
ların olmasını istiyoruz. Bugün ve bundan sonra umarım bu tür toplantılarda protokol 
önce çocukların olur. En önde çocuklarımız olacak. Bundan böyle hep önde olacaklar. 
Çocuklar için çocuklarla birlikte hep önde olacağız. 
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Kongre Çocuk Eşbaşkanı Ve Divan Üyeleri Seçimi

Aydın GÜLAN: Kongre Çocuk Eşbaşkanı ve 3 çocuk divan üyesini seçeceğiz. Mikro-
fon sizde kalsın sevgili çocuk delegeler ve gözlemci delegeler. Büyükler bana kızacak, hızlı 
davranmamız lâzım. 4 kişinin ismini ve kendi isminizi yazacaksınız. Kendi isminizi yaz-
mazsanız, yani oy kullanma yetkiniz olduğu anlaşılmazsa oyunuz geçersiz sayılır. Herkes 
tekrar ismini söyleyecek, hepsini gördükten sonra isimlerini hatırlamanız için ve hızlıca 
isimleri yazarak kendi isminiz ve dört seçtiğiniz çocuğun ismi hemen iki dakika içinde 
toplayacağız. Tek tek bu sıradan başlayalım. Sadece isimler: 

…

Ben Beril Buse Gey.

Ben İsmail Ozan Çeliker.

Halide Yenice. Zonguldak temsilcisiyim. 

Ercan Dönen. Arnavutköy ilçesi okul temsilcisiyim.

Duygu Akmeşe. Kütahya’dan geliyorum. 

Merve. Kütahya’dan geliyorum.

Melisa. İzmir’den geliyorum.

Simge. Muğla’dan geliyorum. 

Beyzanur. Bitlis’den geliyorum.

Merve Ünsal. Orhangazi’den geliyorum.

Bilge Sena Kurt. Kırıkkale’den geliyorum. 

Zehra İlhan. Çek…..İlköğretim Okulu. Burdur. Çocuk Haklarını savunacağıma ina-
nıyorum.

Aydın GÜLAN: Hızlıca tekrar mikrofonu döndürelim. Sadece isimler.

Dilay Adar.

Ercan Ervan.
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Kağan Mete. 

Mert Alp Keskin.

Çağla Oğuz.

Damla Güldoğan.

Eda İmeryüz.

Benazir Akar.

İsa Doğdu.

Mirkan Özdemir.

Sırma Zeynep Gülan.

Çağla Selçuk.

Tozan Cenk Aktaş.

Damla Demirağ.

Tuğbanur Pehlivan.

Aydın GÜLAN: Adını söyleyenler gidip onlar da oy kullansınlar. Yerinize oturun, siz-
ler de oylarınızı yazın. Buyrun.

Taylan Özgür Aksoy.

Furkan Koçak.

Naciye Bütünsüt.

Sebil Koçi.

Savaş Öztaş.

Kerem Alkan.

Batuhan Mustafa Demir.

Ecem Akman.

Mertcan Akyüz.

Beril Kesen.

Beril Buse Gey.

Ozan Çeliker.

Hayriye Yenice.

Ercan Dönen.

Aydın GÜLAN: Çocuklara kâğıt dağıtabilir miyiz? Çocuklara kâğıt dağıtabilir miyiz?

Duygu Akmeşe.

Merve Oynak.



Kongre Tutanağı Kitabı |   61

Melisa Karataş.

Simge Aktaş.

Beyzanur Bilici.

Merve Ünsal.

Bilge Sena Kurt.

Zehra İlhan.

Aydın GÜLAN: Ama el kaldırmayla halledemeyiz bunu. Sayamayız. Evet bir dakika 
var arkadaşlar, bir dakikada bitireceğiz. Evet kendi adınızı soyadınızı delege olduğunuzu 
anlamamız için ve seçtiğiniz dört kişinin ismini. Kendinize de oy verebilirsiniz.

Evet tekrar ediyorum. Sadece çocuk delegeler, gözlemci delegeler. Yetişkinler lütfen 
karışmasın seçime. Yetişkinlerin oy hakkı yok.

Aranızdan gönüllüler toplayıp getirsin efendim masaya. Olsun kendine de verebilir-
sin. Masaya koyalım. 

Mustafa Ruhi ŞİRİN: Efendim izin verirseniz bir şey açıklayacağım.

Değerli Misafirlerimiz, hepiniz ev sahibisiniz; balkonlar boş, ayakta kimsenin olma-
ması gerekiyor, böyle bir ricada bulundular. Sizden istirham ediyoruz, ayakta hiçbir arka-
daşımız kalmasın, oturulacak yer varken, ben balkonu tercih ederdim. Çok özür dilerim 
bunu açıkladığım için ama ev sahibi olarak evinizin her köşesinde oturmak istersiniz her-
halde. Rica ediyorum, aradaki arkadaşlarımıza sesleniyorum; ayakta kalmayacağız.

Oyları kongre başkanımız toplanmasını rica etti. Oyları hemen topluyoruz. Ben çok 
mutlu oldum, herkes lider, herkes eş başkanı olmak istiyor, divan üyesi olmak istiyor. Bu 
çok güzel bir fotoğraf.

***

Aydın GÜLAN: Çocuklar bir problemimiz ortaya çıktı. Oyların çokluğu ve vaktin az-
lığı nedeniyle saymakta bir zorluk oldu yöntem nedeniyle. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 
Burada yanımızda da gelen oy sayımına gelen dört çocuk delege de baksın. Çocuk delege-
ler ayağa kalksın lütfen, şimdi sadece çocuk delegelerin oylarına adaylar bakımından ba-
kacağız. Şimdi adayların isimleri okunduğu zaman, bu delegelerin kaldırdığı oylara çok-
luk bakımından bakalım hangisine daha fazla verecekler. Fakat bir şeye dikkat etmemiz 
lâzım. Sadece dört kişiye oy kullanmanız lâzım hepsine oy kullanırsanız olmaz. Sonra di-
van başkanlarına bir de dilekçe geldi, bir okuldan seçilenlere aynı okuldan olanlar verirse 
bu da seçim bakımından haksızlık oluşturabilir. Dolayısıyla bir okul dayanışmasıyla de-
ğil, adaylar bakımından tercihlerinize göre değerlendirelim. Şimdi adayların ismini oku-
yayım. Evet büyükler otursun ve seçim sonuna kadar çocuk delegeler kalsın. Çünkü oy-
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ları sayamayacağımız kadar çoğaldı vaktimiz de daraldı. Yetişkinleri böyle seçmeyeceğiz. 
Yetişkinleri alışkın oldukları usulle seçeceğiz. Evet şimdi adaylar kendilerine de oy vere-
bildikleri için okuyalım adayları.

Zahmet olacak ama adayları tekrar çağıracağız başka çare yok, adaylar burada gözük-
sün ve adayları oylayın aletlere dokunmadan, aletlerin ayarı bozulmasın. Evet küçük ha-
nım siz baştan gelin böyle aletlere dokunmadan. Adaylar daha doğrusu isminizi yazdırın 
buraya öyle gidin. Önce Damla Gündoğan’a oy verenler. Çocuklar bakın, divandaki ço-
cuklar… 

Damla Gündoğan’a veriliyor. İkinci aday kim? Damla Gündoğan. ... (karışıklık)

Damla gidebilir. 

Şimdi Çağla Us. 

Şimdi İrem Lafcı. Peki aday değilmiş. 

Mirkan Özdemir de değil. 

Eda İmeryuz. 

Agit Sadebal. Agit de gitmiş.

İsa Doğdu.

Sırma Zeynep.

Aydın GÜLAN: Oy kullananlar gidebilir. Diğerleri ismini yazdırsın, bunların dilekçe-
si vardı. Şuraya ekliyorsunuz isimlerinizi, şimdi okuyacağız. Çocuklar dokunmayın on-
lara, böyle geçin. İyice iş bir rezalete doğru gidiyor çocuklar, bir an önce yazdırın isim-
leri, isimlerini yazdıran gitsin, diğerlerinin isimlerini okuyacağız. Evet, isimlerini yazdı-
ran aşağı insin.

***

Cansu Kolay, kendisi tanıtılmadığı için üzülüyor, Cansu’ya bakın Cansu da aday. Gö-
rüyorsunuz bir aday.

Deniz Tekbaş 12 yaşında. Deniz’i de tanıyın lütfen. Lütfen onların adaylıklarının far-
kına varılmamış.

***

Aydın GÜLAN: Evet çocuklar, delegeler. Şimdi böyle bir hazırlıksızlık oldu kusuru-
muza bakmayın. Şimdi lütfen aynı okuldan olanlar aynı adaya dörtten fazla el kaldırma-
sın. Okuyoruz ve arkadaşlarınız en fazla oy alan dört kişiyi göz kararı belirleyecek, başka 
çaremiz kalmadı.
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Damla Güldoğan’ı zaten oylattık.

Çağla Us’u oylattık. Çağla Us. Tamam bir daha yapıyoruz. Delegeler ayağa kalksın, şöy-
le bir görelim çocuk delegeler. Evet, en baştan yapıyoruz bütün adaylar elimizde. Siz de oy 
kullanabilirsiniz. Ama en fazla 4 oy alanı siz göz kararı seçeceksiniz olur mu? Lütfen adil 
olun. Çocuk delege olmayanlar lütfen el kaldırmasın, çok ayıp olur.

Damla Güldoğan

Çağla Us

İsa Doğdu

Ercan Enön

Batuhan Yılmaz

Kağan Mete

Mert Alp Keskin

Savaş Ezilik

Halide Yenice

Çağla Selvük

Mirkan Özdemir

Ercan Döner

Naciye Betül Süt.

Dilay Aday

Mesila Karataş

Beyzanur Bilici

Sırma Zeynep Gülan

Damla Emiral

Tabanur Pehlivan

Cansu Kolay

Deniz Tekbaş

Tozan Cenk Aktaş

İlteriz Yağız İmer

Zehra İlhan

Eda İmeryuz

Ozan Çeliker

Beril Buse 
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Beril Kesen

Taylan Aksoy

Kerem Alkan

Batuhan Mustafa 

Aydın GÜLAN: En fazla kaç kişi. Birden fazlaysa onları bir daha oylayalım. (İstişa-
re ediliyor)

Savaş Öztaş da varmış.

Aydın GÜLAN: Şimdi en fazla oy kalkan 6 kişi arasından tercih yapacağız. Oy kulla-
nanlar bu altısı arasından dördünü seçecek, en fazla göz kararı el kalkanlar. Pardon efen-
dim. Önce ismi unutulmuş üç adayı da sunuyoruz en fazla oy alanlar olarak değil. 

Bilge Sena Kurt

Simge Aktaş

Merve Ünsal

Evet en fazla oy alan altı kişi değişmedi.

Damla Güldoğan

Çağla Us

İsa Doğdu

Mirkan Özdemir

 İlteriz Yağız

Zehra İlhan

Eda İmeryüz

***

Aydın GÜLAN: Evet arkadaşlar dört kişi arkadaşlarınızın da gözlemiyle seçildi.

Eda İmeryüz, Damla Güldoğan, Çağla Us ve Mirkan Özdemir seçildi. Gelin ve beni bu 
zor işten kurtarın lütfen. Ve aranızdan bir başkan seçip yetişkin delegeleri hemen seçin. 
Seçilenler lütfen salona otursunlar. Teşekkür ederiz. 

Evet gelin buyrun lütfen, tebrik ederiz. Evet aranızdan hemen bir divan çocuk başkanı 
seçin… Evet Damla seçildi. Şimdi Damla, lütfen gelin ve yetişkin seçimini yapın. Yetişkin 
delege olarak adayları alın isterseniz.



Kongre Tutanağı Kitabı |   65

Kongre Yetişkin Eşbaşkanı ve Divan Üyeleri Seçimi

Damla GÜLDOĞAN: Yetişkin delege olarak adaylarımızı alalım lütfen buraya. Buy-
run hocam.

Buyrun hocam, buraya alalım sizi.

Birinci Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Divan Başkanlığına,

Kongre Yetişkin Divan Eşbaşkanı ve üç divan üyesi için aşağıdaki adayları öneriyoruz 
diye bir kâğıt geldi elimize. Adaylarımız:

Prof. Dr. Korkut Tuna,

Prof. Dr. Selda Bülbül,

Dr. Özcan Kars,

Prof. Dr. Ertan Eğribel,

(Çocukların kendi aralarında konuşmaları) …

Mustafa Ruhi ŞİRİN: Kongre Genel Kurulu için yetişkin divan başkanlığına aday olan 
arkadaşlarımız tek tek değil, liste halinde başvurmaları gerekiyor. Lütfen listenizi hazırla-
yın. Şu andan itibaren zaten kongremizi çocuk eş başkanı yönetiyor. Liste halinde bunu 
üç kere açıkladık, sizden rica ediyoruz, kongreyi tıkadınız. Bak çocuklarımız bunu başar-
dı. Ben her zaman size güveniyorum çocuklar. Her zaman güveneceğim. Evet, yine başa-
ramadı yetişkinler. Üç kere söyledik. Lütfen !

Yetişkin: Arkadaşlar bir dakika beni dinler misiniz? Muhabirlerimizin arkasındaki 
oturan arkadaşlarımız orayı boşaltabilir mi? Rica ediyoruz, başbakan gelecek, lütfen. Ka-
meramanların hemen arkasındaki sıranın boşaltılması isteniyor, lütfen zorluk çıkarma-
yın, zamanımız az zaten. Evet zamanımız kısıtlı olduğu için ben yetişkin temsilci seçimi-
ni… Ben adaylarımızı açıklıyorum. Bu seçilecek şeye sadece yetişkinlerimiz oy kullanabi-
lecek, bunu öncelikle söyleyeyim. Adaylarımızı açıklıyorum. 
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Prof. Dr. Korkut Tuna,

Prof. Dr. Selda Bülbül,

Dr. Özcan Kars,

Prof. Dr. Ertan Eğribel,

Vedat Taşkıran,

Muzaffer Taşdemir,

Mehmet Ceylan.

(Kendi aralarında konuşmalar)

Peki ben elimdeki listeyi size sunuyorum.

Prof. Dr. Korkut Tuna,

Prof. Dr. Selda Bülbül,

Dr. Özcan Kars,

Prof. Dr. Ertan Eğribel,

Damla GÜLDOĞAN: Listede bu kişiler. Oylarınızı bekliyoruz. Şimdi ben tek tek söy-
lüyorum, sadece adaylarımızı açıkladım.

Korkut TUNA: Arkadaşlar yetişkin temsilcilerimiz oy veriyor. Evet arkadaşlar adayla-
rımızın oylarını sayacak.

Seçimimiz yapıldı. Yetişkin temsilcilerimiz de seçildi. 

Damla GÜLDOĞAN: Prof. Dr. Selda Bülbül divan üyesi olarak seçildiniz.

Prof. Dr. Ertan Eğribel, Dr. Özcan Kars ve Prof. Dr. Korkut Tuna hocamız yetişkin di-
van eş başkanı. Eksiğimiz var mı? Ertan hoca geldi. 

Korkut TUNA: Değerli kongre üyeleri, sevgili çocuklar, değerli misafirler, 

Teveccühünüz için çok teşekkür ederiz. Kongre divanı görevine başlamıştır. Gündem-
de bugün üçüncü gününü idrak ettiğimiz Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin gözden ge-
çirilmesi yapılmış toplantıların değerlendirilmesidir. Bu arada bu çalışmalara başladığı-
mız sırada sayın başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Çocuktan Sorumlu Dev-
let Bakanımız Selma Aliye Kavaf kongremize teşrif edeceklerdir. Onların konuşmaların-
dan sonra toplantıya ara vereceğiz. Yemek arasından sonra Kongre Genel Kurulu bütü-
nüyle çalışmalarına devam edecektir. Teşekkür ederim. 

Damla GÜLDOĞAN: Öncelikle hepiniz tekrardan hoşgeldiniz. Bildiğiniz gibi bu I. 
Türkiye Çocuk Hakları Kongresi. Çocuklar olarak bizler, en iyi şekilde bizi seçtiniz önce-
likle teşekkür ederiz, sizleri en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Kongremiz 
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hakkında hepimiz bir şeylere sahibiz, bilgisi olanlar var kongremiz hakkında, konuşmala-
rımız aslında bizi tanısanız seçtiğiniz insanları hepimiz Türkiye Çocuk Hakları Komitele-
rindeniz. Ben ulusal eş başkan, arkadaşlarım il temsilcilerim. Hepinize geldiğinizden do-
layı ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Korkut TUNA: Değerli kongre üyeleri, çocuk ve yetişkin delegelerle birlikte gerçekleş-
tirilen dünyada ilk Çocuk Hakları Kongresi, 25 ve 27 şubat tarihleri arasında gerçekleşmiş 
bulunuyor. Bu kongrenin paydaşları olarak Çocuk Vakfı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu ve İstanbul Üniversitesi’nin işbirliğinde ve Prof. Dr. Aydın Gülan’ın kong-
re başkanlığında düzenlenen I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, 118 çocuk delege, 82 bil-
diri, 4 proje ve 30 poster sunumuyla başlamış ve bu saate kadar devam etmiş bulunmak-
tadır. Bu çocuk delegelerin sunumları yanında 113 yetişkin delege, 87 bildiri, 7 proje ve 6 
poster sunarak bu çalışmalara katkılarda bulunmuşlardır. Kongreye 280 çocuk delege ka-
tılmıştır ve 81 ilimizin çocuk temsilcileri aramızda bulunmaktadır. Hepinize, bütün ço-
cuk delegelere hoşgeldiniz diyorum. Kongrede değişik gruplar toplantı odaları içinde ço-
cukların ve yetişkinlerin tebliğleri sunulurken diğer tarafta I. Türkiye Çocuk Hakları Stra-
tejisi için büyük salonda tüm katılanların katkısıyla gözden geçirilmiş ve onaya hazır hale 
getirilmiştir. Bu konuda gerek hazırlık sırasında ve gerekse buradaki katkıları çerçevesin-
de bütün kongre mensuplarına teşekkür ediyorum. 

Bu hazırlanmış olan belge TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin’in himayelerin-
de, Türkiye’de ilk kez 25-27 Şubat tarihlerinde bu kongrede gerçekleştirildi. Bu kongreye 
katkısı olanlar Çocuk Vakfı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İstanbul Üni-
versitesi Kurumsal İşbirliği, TÜBİTAK TÜSSİDE danışmanlığı ve Çocuk Hakları Türkiye 
Komiteleri olarak katıldılar. TÜBİTAK TÜSSİDE’de bir strateji çalışmaları yapıldı 13-15 
Ekim tarihleri aralarında. Burada üniversite öğretim üyelerinin ve diğer arkadaşlarımızın 
17-18 Ekim tarihlerinde bizlerin komite çocukları olarak, illerden gelen arkadaşlarımı-
zın temsilciliği sonucunda 23-24 Kasımda Ankara’da, 27-28 Kasımda İstanbul Odak Grup 
Toplantılarıyla alan uzmanların görüşleriyle hazırlanılmış. Strateji belgesinin bu ilk tasla-
ğı 28 Aralık 2010 tarihinde çocuklar ve yetişkin görüşlerine sunuldu. Alınacak geribildi-
rimler sonucunda oluşturulacak metin –yani üç gündür yapmış olduğumuz çalışma- de-
ğerlendirilerek sonuçlandırılacak. Birinci Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesinin ha-
yata geçirilmesi noktasında demokratik gelişimin bir gereği ve göstergesi olarak yerel yö-
netimlere ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Söz konusu görev-
ler belgede temalar itibariyle öngörülen stratejiler ve eylemler başlıkları altında açıklan-
mıştır. İşte bu salonda yapılan toplantıda bahsedildi. Neler yapılması gerekiyor, eksiklik-
ler, neler eklenmesi gerekiyor konusunda üç gün boyunca çalışmalarımızı yaptık yetişkin-
lerinde katkısıyla. Hepsine teşekkür ediyoruz.

I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisinin içeriği hakkında yine bundan sonraki oturum-
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daki tartışmalarımıza kaynak olması amacıyla kısa bilgi vermek istiyorum. Bu stratejinin 
değerler ve ilkeler kısmında, değerler olarak çocuğun masum olduğunu kabul etmek, ço-
cuğa saygı ve çocuklar için demokrasi, aileye saygı ve ailenin desteklenmesi şıkları üzerin-
de durulmuştur. Yine çocuk hakları ölçütleri ve ilkeleri konusunda çocuğun yararını üs-
tün tutmak, çocuk hakları sözleşmesinin ölçütlerine ve ilkelerine dayalı bir strateji geliş-
tirmek, çocuk hakları ilkelerini esas almak konularında çalışmalar yapılmıştır. Yine stra-
tejik amaçlar doğrultusunda çocuğa saygı, çocuğun görüşünün değeri, çocuğun katılım 
hakkı, çocuk hakları eğitimi ve öğretimi, medeni haklar ve özgürlükler, eğitim öğretim bi-
lim sanat ve spor, aile ve çocuğa yönelik destek ve özel koruma hizmetleri, çocuk adalet 
sistemi, çocuğun sağılığını ve refahını sağlamaya yönelik hizmetler, çocuk dostu bir med-
ya konusunda çalışmalar yapılmıştır. 

Stratejiler ve eylemler. Çocuğa saygı, çocuk görüşünün değeri, çocuk hakları eğiti-
mi ve öğretimi, medeni haklar ve özgürlükler, eğitim, öğretim, bilim, sanat ve spor. Aile 
ve çocuğa yönelik destek ve özel koruma hizmetleri. Çocuk adalet sistemi, çocuk sağlığı-
nı ve refahını sağlamaya yönelik hizmetler, çocuk dostu bir medya, denetleme ve izleme. 
Bu stratejinin önerileri ise: Aile ve Çocuk Bakanlığı, Çocuk Koruma Sistemi, Sosyal Hiz-
metlerin ülkü ölçekli yaygınlaştırılması modeli, Çocuk Adalet Sistemi, Çocuk Meclisle-
ri, Türkiye Çocuk Meclisi, Çocuğa Yönelik Çocuğun İyilik Hali Endeksi Sistemi, Çocuk 
Yoksulluğunun Önlenmesi, Çocuk İşgücü İstismarının Önlenmesi, Türkiye Çocuk Kon-
seyi, Türkiye Çocuk Veri Bankası, çocuk dostu bir medya düzeni, çocuk hakları izleme ve 
denetleme sistemi, anayasanın çocuk haklarına uyumlu duruma getirilmesi, Türkiye Ço-
cuk Fonu. 

Korkut TUNA: Evet, bu konular strateji çalışmalarının esasını teşkil etmiştir. Bu ko-
nuda gerçekten önemli fikirler ortaya konmuş, kararlar alınmıştır. Bu zaten sonunda 
kongreye teşrif edecek sayın başbakanımıza da sunulacaktır. Efendim görüşmelere geç-
mek söz konusu. Ama sayın başbakanımız binada bulunuyorlar, her an gelebilecekleri 
için bu konuda tartışmaya veya görüşlerin alınmasına başlamak istemiyorum. Çünkü ke-
silecek. Onların konuşmaları olacak, ama ben size en azından şu andan itibaren uygula-
nacak programı arz etmek istiyorum. Bugün bu salonda son strateji değerlendirme otu-
rumu yapılmıştır ve başkanlık divanı, kongre çocuk divan başkanı ve üç çocuk üyenin se-
çilmesiyle kongre yetişkin divanı bir başkan ve üç yetişkin üyenin seçilmesiyle ortaya çık-
mıştır. Kongre divanı çalışmalarına başlamıştır. Başbakanımızın teşriflerinden sonra ço-
cuklarımızın amcası Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Başkanı Sayın Dr. İsmail Barış ve İstanbul Üniversitesi rektörü Sayın 
Prof. Dr. Yunus Söylet çok kısa birer teşekkür konuşması yapacaklardır. Ondan sonra Aile 
ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf bir konuşma yapacaklar ve 
son olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başba-
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kanımız arzu ettikleri takdirde bir konuşma yapacaklardır. Konuşmasından sonra 81 ilin 
temsilcisi çocuklarımız başbakanımızla bir arada fotoğraf çektireceklerdir, bundan önce 
yine iki temsilcimiz bu strateji belgesini kendilerine takdim edeceklerdir. 

Bugünkü programımız yemek öncesi oturumumuzun programı bu şekildedir. Şim-
di kongre çalışmalarıyla ve strateji çalışmalarıyla ilgili tanıtıcı cd’ler var, onları izliyoruz. 
Buyrun efendim. 

Korkut TUNA: Efendim bu arada izlerken Kongre Divan Başkanlığı’na bir yazı gel-
di. Burada hepimizin tanıdığı ve bu çok gelişmiş ve teşkilatlı bir biçimde gündeme ge-
len kongreyi var eden Mustafa Ruhi Şirin, her daim çocuk ve yetişkinler nezdinde çocuk 
temsilcisi ve Ruhi Amca olarak taltif etmek isteniyor, teklifler var. Bu Ruhi amcamızı ve 
her daim çocuk Ruhi Beyi, bu her daim çocuk ve yetişkinler nezdinde çocuk temsilcisi ve 
Ruhi Amca olarak taltif etmeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Efendim genel kurulun 
oy birliğiyle Mustafa Ruhi Şirin’i her daim çocuk ve yetişkinler nezdinde çocuk temsilcisi 
Ruhi Amca olarak taltif ettik. Teşekkür ediyorum efendim. Buyrun Ruhi Bey.

Mustafa Ruhi ŞİRİN: Sevgili eş başkanlarımız, değerli kongre delegeleri, birinci gün 
açılış konuşmasında ağladığımda nesi var, niçin ağlıyor, bunda ağlanacak ne var diyen ar-
kadaşlarımız oldu, öyle düşünenler oldu. Onlardan özür dilerim; evet sevinçten ağlıyo-
rum. Yarım kalbimle, kalan ömrümde yine çocuk bekçiliğine devam edeceğim. Hani o 
çocuk bildirileri kitabında bizi ciddiye almaları için hükümet mi kurmamız gerekir diye, 
görüşleriniz yer alıyor ya, kurdunuz çocuk hükümetini, kuracağınız meclisin de bekçiliği-
ni yapmak istiyorum. Yetişkinlere de bir çift sözüm: Eğer hayal ederseniz, inanırsanız, yol 
arkadaşlarınız da varsa, hele onlar çocuklarsa hiç arkanıza bakmayın, hep ileriye bakın. 
I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Çocuk Vakfı’nın 21 yıllık rüyasıydı. Ben 57 yaşında-
yım ama dünyanın en küçük çocuğu olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum. Aramızda 
bu alanda emeği geçen çok değerli büyüklerimiz var. Üniversiteden hocalarımız var, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri var, 81 ilden çocuk hakları komitesi üyelerimiz var. 118 ço-
cuğumuz bildiri, proje, poster sundu. Kızmaca yok, yine bir şey itiraf edeceğim: Ben hiç-
bir şey saklayamam. Çocuklarla yetişkinler bir araya gelerek bir kongre yapılmaz diyen 
Bilim Değerlendirme Kurulu üyelerimiz de aramızda. Ama bunu siz o kadar güzel bir fo-
toğrafla tamamladınız ki, benim sevgili büyük arkadaşlarım, hepinizin kalbinden öpüyo-
rum. Eğer dünya çocukları dinlemeyi öğrenemezse, biz bugünün çocuk sorunlarını da 
çözemeyiz. 

Biz her gün 23 Nisan yaşansın diye yola çıktık. Her gün 23 Nisan. O nedenle öyle yıl-
da bir Dünya Çocuk Günü düzenlenmesi, İnsan Hakları günleri düzenlenmesi, bu kan-
dırmacalara hiç ihtiyacımız yok. Bu ülkede tekrar çocuğun sesi yükselirse, beş kıtada ya-
şarsak, dünyanın çocuklarını da yetişkinlerle bir araya getireceğiz Türkiye’de. Sevgili Tay-
fun Talipoğlu ağabeyiniz de aramızda, onu da kalbinden öpüyorum, ona bir alkış istiyo-
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rum. Hani nerede Tayfun abiniz nerede, saklandı mı yoksa? O Anadolu yollarında bize 
çocuk öykülerini anlatmıştır. Aramızda yirmi yıldır sokakta yaşayan çocuklarımız için bir 
öncü kardeşimiz var, ağabeyiniz var; Yusuf Ahmet Kulca. Onu da selamlıyorum. 1979-89 
arası Türkiye’de çocuk hakları çalışmaları başladığında çok heyecanla yola çıkanlar vardı. 
Bir kısmı aramızda yok, onları sevgiyle ve rahmetle anıyorum. İstanbul Barosu var, İstan-
bul Tabip Odası var, son on yılda on bir yılda Uluslararası Çocuk Merkezi var, onlarca ço-
cuk haklarıyla ilgili sivil toplum kuruluşları var, gönüllü çalışanlar var, alan uzmanları var, 
üniversitelerde araştırma merkezleri kurulmaya başlandı. Buna rağmen bizim sorunları-
mız da var. Bugün % 98’e çıkmış okullaşma oranı. Cumhuriyet döneminin en büyük ka-
zanımı bu. Bu nedenle Atatürk’ün çocukların cumhuriyeti için çocuk hakları yaklaşımı-
nı ve cumhuriyeti çocuklara ve gençlere emanet etmesini bu kongre boyunca hep hisset-
tik. Gazi Mustafa Kemal’e, yol arkadaşlarına ve gerçekten çocuk ödevine katkıda bulun-
muş herkese sevgilerimizi, saygılarımız gönderiyoruz buradan. Ben izin verirseniz şim-
di sözü çocuk ve yetişkin divanına bırakmak istiyorum ve bir öneride bulunmak istiyo-
rum. Sayın Başbakanımızın yolda olduğu bildirildi az önce. Birazdan aramızda olacaklar. 
Bu nedenle kongre hakkında çocuk görüşlerinin alınmasını öneriyorum. Beni onurlan-
dırdınız, sevinciniz eksik olmasın. 

Korkut TUNA: Çocukların Ruhi Amcasına çok teşekkür ediyoruz. Sağolsun varolsun. 
Allah nice seneler çocuk konusunda çalışmaları nasip etsin diyorum, teşekkür ederim. 
Şimdi kongreyle ilgili çocuk görüşleri söz konusu. Çocuk delegelerden söz alarak kendi-
lerini tanıtarak kongrenin geneli hakkındaki düşüncelerini, izlenimlerini dile getirmele-
rini bekliyoruz. Buyrun, delegeler bu tarafta değil mi? Bekliyoruz. 

Damla GÜLDOĞAN: Arkadaşlar görüşlerinizi alalım, bekliyoruz. Ne düşünüyorsu-
nuz, sizce nasıl bir kongre. Mikrofonları uzatabilir miyiz?

İsmail PELENKOĞLU: Merhaba. İsmail Pelenkoğlu. Türkiye Eş Koordinatörüyüm. 
Ben toplantı hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Bence toplantı ilk başlarda birazcık 
aksamasına rağmen daha sonraki zamanlarda daha da toplanmaya başladığını düşünüyo-
rum. Çünkü ilk başta toplantıya başladığımız zaman toplantı daha çok yetişkinlere yöne-
lik gibi gelmişti bana çünkü bütün arkadaşlarımızın zorlandığını görüyordum. Sonra gün 
ilerledikçe gördük ki, daha çok anlamaya başladık, daha çok şeyler gördük ve herkese ve-
rilen önemi anlamaya başladık. Çünkü ilk başta bazı şeyler geri planda kalmıştı, bu geri 
planda kalan şeyler unutulan şeyler hepsi öne çıktı, gün yüzüne çıktı. Bu yüzden toplantı 
ilk baştakinden daha iyi bir yere geldiğini söyleyebilirim. Teşekkür ederim.

Damla GÜLDOĞAN: Biz teşekkür ediyoruz. Arkadaşım buyrun.

Burak: Merhaba Burak ben. İstanbul öğrenci meclis başkan yardımcısıyım. Bence ger-
çekten ülkemiz için, dünya için güzel bir kongre, güzel bir iş. Ama ben arkadaşlarımıza 
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özellikle çocuk delegelere birkaç şey söylemek istiyorum izninizle. Arkadaşlar hayat tele-
vizyonlardaki gibi değil. Lise hayatı, üniversite hayatı televizyonlardaki gibi değil. Televiz-
yonlara kanmayalım, onlar gibi değil. Gerçek hayatı sokaklarda görüp öğrenelim. Sokak-
daki arkadaşlarımıza yardım edelim. Ve bir şey daha söylemek istiyorum, lütfen eve gitti-
ğinizde anne babanıza söyler misiniz? Gece yarılarına kadar televizyonlarda diziler izle-
yene kadar gündüz saat 2’de, 3’de, 4’te veya gece 12, 1’lere kadar TRT 2’yi açıp biraz mec-
lisi izlesinler. Gerçek Türkiye, Türkiye’nin durumu, Türkiye’nin hali oradadır. Teşekkür 
ediyorum.

Damla GÜLDOĞAN: Biz teşekkür ediyoruz. Yanımızdaki arkadaşımıza verelim. 

Barış ŞAHİN: Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Adım Barış, soyadım Şahin. İstanbul öğ-
renci meclisinden katılıyorum. Açıkçası toplantıyla ilgili bugün üçüncü gün ve son gün. 
Konuşan çocuk delegelerin tamamı yine bence büyüklerin cümlelerini kullandı. Çünkü 
hepsi tamamen metinden okudu, hazırlanmış metinleri okudular. Ve kendi cümleleri de-
ğildi, çünkü çok ağır cümlelerdi. Kullanılan kelimeler çok ağır kelimelerdi. Zannediyo-
rum ki yapılan konuşmalarda bugün dahi, bugün sabah yapılan konuşmalarda da çocuk 
delegeler hiçbir şey anlamadı. Çünkü zaten konuşan çocuk delege sayısı da oldukça azdı. 
Anlayabilenler oldukça azdı. Oturup, oflayıp, poflayıp sıkılmaya başladılar. İsterdim ki 
kendi cümlelerini kullansınlar, büyükler müdahale etmesin, kendi düşüncelerini söyle-
sinler isterdim. Bu mümkün olmadı, umarım bundan sonra değişir. Umarım bundan son-
ra sadece kendi cümleleriyle kendilerini ifade ederler. Teşekkürler. 

İmran: Adım İmran. İstanbul öğrenci meclisinden katılıyorum bende. Üç gündür bu-
radayım. Beş altı tane de oturuma katıldım. Gördüğüm bir şey var ki: Bu kongrenin adı 
Çocuk Hakları Kongresi. Oturumların adları belli. Fakat biz konuları olması gerektiği gibi 
tartışmıyoruz ve gerçekten çocuk hakları için bir şeyler yapmaya çabalamıyoruz diye dü-
şünüyorum. Çünkü eğitimde fırsat eşitliği diye bir oturuma katıldım. Bizim orada konuş-
tuğumuz şeyler, eğitimin gerçek sorunlarını, eğitimin paralı olmasını, sınav sistemlerini, 
dershaneleri falan biz orada konuşmazken özel okulları konuştuk, bursları konuştuk. Hal-
buki eğitimin gerçek sorunları bu ülkedeki eğitimin paralı olması, bu ülkedeki eğitim pa-
ralı olduğu için okuyamayan binlerce öğrencinin sokaklarda şu an selpak satması, camlar 
silmesi ve çalışmak zorunda kalması. Bizim bunları konuşmamız gerekirken biz bunları 
konuşmadık ve eksik kaldı diye düşünüyorum.  

Damla GÜLDOĞAN: Önünüzdeki arkadaşa verelim.

Hayriye YENİCE: Hayriye Yenice. Zonguldak temsilcisiyim. Buraya Sosyal Hizmet-
lerden çocuklar geliyor ve gelen arkadaşlar belirli fikirlerini söylüyorlar. Ara verilmeden 
önce şey dendi: Evlatlık edinilen çocuklara şiddet uygulandığı dendi. Böyle bir şey yok 
arkadaşlar. Diğer yurttan gelen arkadaşlarım bana bundan rahatsızlık duyduğunu söyle-
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diler. Ben bu seminerlerde falan Sosyal Hizmetleri, Çocuk Esirgeme Kurumlarını, Sosyal 
Hizmetlerin daha çok tanıtılmasını istiyorum. Eğitimde fırsat eşitliğini tartışalım, okul-
ları tartışalım, fakat ama bir konu olarak da sosyal hizmetlerin tanıtılmasını istiyorum. 
Çünkü herkesin bildiği kadar kötü bir durumda değil. Birçok faaliyet yapılıyor. Badmin-
ton olsun, spor faaliyetleri olsun, geziler olsun, her yıl sürekli bir şeyler yapılıyor, bize bir 
şeyler öğretebilmek için. Fakat bunları bilmiyor arkadaşlar. O yüzden bu konu hakkında 
bilgilendirilmesini istiyorum. Yanlış biliyorlar her şeyi.

Damla GÜLDOĞAN: Teşekkür ediyoruz. Arkadaşımıza uzatalım mı mikrofonu.

Alihan İNCE: Adım Alihan soyadım İnce. Ben de Aydın İl Sosyal Hizmetler Çocuk 
Evlerinden katılmaktayım buraya. Aynı arkadaşımızın dediği gibi, Sosyal Hizmetlerde o 
kadar çok şey var ki, tam anlamıyla çocuk haklarının orada uygulandığını söyleyebilirim. 
Her türlü faaliyet, her türlü şey Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında yapılı-
yor. Çoğu kişinin sahip olmadığı bütün özellikler İl Sosyal Hizmetler Kurullarında var, o 
yüzden kimsenin yanlış bir düşünce uygulamasını istemiyorum.

Damla GÜLDOĞAN: Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Arkadaşımıza verelim. 

Nazım Melih KAHRAMANLAR: Bayrampaşa öğrenci meclis başkanı olarak aranız-
dayım şu anda. Öncelikle sizlere ve bu kongreyi tertipleyen herkese çok teşekkürler edi-
yorum. Yalnızca ülkemiz için değil, yeryüzü çocukları için de çok ciddi bir çalışma yaptı-
ğımızın herkesin farkında olmasını diliyorum. Çocukların edilgen değil, etken bir şekil-
de kararlarının alındığı böyle güzel toplantıların inşallah artmasını diliyorum. Sizlerden 
ve buradakilerden bir ricam olacak müsaadenizle. Lütfen ama lütfen aldığımız kararların 
hepsi kâğıt üzerinde kalmasın, fikirlerimizden sözlere döküldü burada, sözlerden de ey-
lemlere dökülsün diyorum. İnşallah buradaki kararlarımız yeryüzünde ve ülkemizde uy-
gulanır. Teşekkür ediyorum.

Damla GÜLDOĞAN: Biz teşekkür ediyoruz. Arkadaşımıza verelim. 

Çocuk delege: Ben kongrenin çok sıkıcı geçtiğini düşünüyorum. 

Damla GÜLDOĞAN: Ya bazı arkadaşlarımız da öyle düşünüyor aslında.

Çocuk delege devam ediyor: Özellikle de Sadabad Salonlarında ilk gün konuşulan 
konuların beni çok sıktığını düşünüyorum. Uyumaya çalıştım fakat gerginlikten uyuya-
madım. Ve o gün kongreye çok büyük bir kin oluştu içimde, ama kendi sunumumun gü-
nünde kendi sunumumu yaparken kongrenin ne kadar eğlenceli olabileceğini keşfettim. 
Ve buradan da insanların kendi işlerini yaparken daha zevk alabileceklerini düşünüyo-
rum. Teşekkür ederim.

Damla GÜLDOĞAN: Teşekkür ederim. Arkadaşımıza verelim, arkadaki. 
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Barış CANER: Ben Şırnak’tan katılıyorum ve burada bulunmaktan gurur ve onur du-
yuyorum. Ben şuna değinmek istiyorum. Biz Türkiye olarak hep batıyı örnek almışızdır. 
Teknoloji olsun, giyim kuşam olsun. Ama şu an görüyorum ki, biz tek Türkiye olarak bir 
ilke imza attık ve hep birlikte başardık. Teşekkürler.

Damla GÜLDOĞAN: Evet başka söz almak isteyen arkadaşlarımız. Şuraya uzatabi-
lir miyiz?

Kadriye DEMİR: Kilis Kız Yetiştirme Yurdundan katılıyorum buraya. Arkadaşımı-
zın dediğine çok katılıyorum. Çünkü yurtta olan olayların sadece kötü taraflarını yansı-
tıyor medya. Güzel tarafları da var. Meselâ tatillerde denizlere falan gidiyoruz, kimsenin 
yaşamadığı şeyleri biz yaşıyoruz. Elimizde bir sürü imkânlar var, bunların öne vurulma-
sını istiyorum. 

Damla GÜLDOĞAN: Teşekkür ediyoruz. Şu kırmızılı arkadaşımıza verelim. 

Çağla SELÇUK: Merhaba, ben Çağla Selçuk, Bursa’dan katılıyorum. Benim sadece bir 
isteğim olacak. Ben çocuklarla çocuk olunmasını istiyorum. Büyükler kendi düşüncele-
rini belirtiyorlar ama bizi düşünmeden davrandıkları için hem kırılıyoruz, hem üzülü-
yoruz. Aynı zamanda burada söylediğim benim ve bütün arkadaşlarımın söylediklerinin 
gerçekleştirilmesini istiyoruz. Çünkü bunlar bizim hayallerimiz. Teşekkür ederim.

Damla GÜLDOĞAN: Ben teşekkür ederim. Sağ taraftaki, arkadaki arkadaşımız, ona 
uzatalım mikrofonu.

Deniz: Merhabalar, ben Deniz. Demin sanırım Barış arkadaş çok güzel şeylerden bah-
setti. Burada konuşulan konular aslında dün Ruhi Bey bir şeylerden bahsetmişti oturu-
mun sonuna doğru. Elimizde romantik bir kitapçık var. Oradaki romantiklerden çok 
daha romantikti. Ve daha sonra aslında küçük arkadaşım da ekledi üstüne çok sıkıcı bir 
dille anlatıldı. Ben dün akşam burada oturumun sonunu izlerken onun başaramadığını 
burada başka küçük arkadaşlarım uyuyarak başarmıştı aslında. Bize vermiş olduğunuz ki-
tapçıktan hiçbir şey anlaşılmıyor. Eğer çocuk derken 0-18 yaş arasını kastediyorsak en kü-
çük yani 1. sınıftaki çocuğun diliyle anlatılacak bir biçimde, belki Çocuk Hakları Bildirge-
sinin çocuklar için uygulanmış bir versiyonu var, onun gibi, o formatta bir şekilde burada 
alınan kararlar ya da burada yapılmak istenen şeyler çocukların diline çevrilerek hazırla-
nılabilinir. Çünkü gerçekten  anlaşılamayacak ve işinin ehli uzmanlar tarafından konuşu-
lan konular vardı. Sıkıntıdan patlamamak elde değildi sanırım ilk iki gün. 

Damla GÜLDOĞAN: Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. 

Başbakanımız gelmiş, kusura bakmayın arkadaşlar.

Korkut TUNA: Saygıdeğer konuklar, sevgili çocuklar;
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Halkımızın refah seviyesinin yükselmesi, ülkemizin muasır medeniyet seviyesine çık-
ması için çalışan Türkiye Cumhuriyetinin saygıdeğer başbakanı, başbakanımız sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan aramıza teşrif etmiş bulunmaktadırlar. Kendilerine hoşgeldiniz, şe-
ref verdiniz diyoruz. 

Değerli basın mensupları teşekkür ediyoruz ve lütfen yerlerinizi almanızı rica ediyo-
ruz. Kongrenin devam etmesi için lütfen yerlerinize efendim. 

Sayın basın mensupları, lütfen efendim, teşekkür ederiz. Kongrenin devamı için lüt-
fen yerlerinizi alınız.

Damla GÜLDOĞAN: Sayın basın mensupları lütfen.

Korkut TUNA: Sayın Başbakanımız, kongreye teşrifinizden dolayı teşekkür ediyoruz, 
hoşgeldiniz efendim.

Damla GÜLDOĞAN: Sayın başbakanımız hoş geldiniz. 

Korkut TUNA: Programı arz ediyorum. İlk önce kongrenin paydaşları arasında olan 
ve düzenlenmesinde katkıları bulunan kişileri kısa bir teşekkür konuşması yapmak üze-
re kürsüye davet edeceğim efendim. Biraz önce oy birliğiyle her daim çocuk ve yetişkin-
ler nezdinde çocuk temsilcisi ve Ruhi Amcamız olarak taltif ettiğimiz Mustafa Ruhi Şirin’i 
davet ediyorum efendim.

Mustafa Ruhi ŞİRİN: Saygıdeğer başbakanım, hoşgeldiniz. Değerli bakanlarımız hoş-
geldiniz. Değerli konuklarımız tekrar hoşgeldiniz. 440 gün önce çocuklar için çocuklarla 
yolculuğa çıkmıştık. Türkiye’nin yeni çocuk ödevlerini hazırlamak amacıyla 81 kentimiz-
de çok yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çocuk ödevi Türkiye’de çocuk hakları temel-
li bir sosyal politika ödevini içeriyor. Üç gün boyunca, 14 ay süreyle hazırladığımız strate-
ji belgesini kendi aramızda tekrar konuştuk, tartıştık ve yeni görüşler ekledik belgeye. Bi-
razdan 81 ilin çocuk hakları komitesi başkanları zat-ı alinize bu stratej belgesini sunacak-
lar, lütfeder, kabul ederseniz. Hoşgeldiniz, sevinç getirdiniz. Bundan sonraki yolculuğu-
muzda size güveniyoruz. Çocuk haklarının hayata geçmesi için ve öncülüğünüz için tek-
rar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Hoşgeldiniz.

Damla GÜLDOĞAN: Mustafa Ruhi Bey’e teşekkür ediyoruz. 

Şimdi teşekkür konuşmalarını yapmak üzere Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku-
rumu Başkanı Sayın Dr. İsmail Barış’ı kürsüye davet ediyorum.

İsmail BARIŞ: Saygıdeğer başbakanım, sayın bakanlarım, değerli kongre üyeleri,

Gerçekleştirmiş olduğumuz bu kongre Türkiye’de imkânlar sağlandığında çocukla-
rın ve yetişkinlerin bir arada çocuklar için yapabilecekleri, atabilecekleri önemli adım-
ları atma imkânını yakalamış olmamız açısından fevkalade önemlidir. Bu ilk kongre, ço-
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cuklarımıza vermiş olduğumuz değerin çok açık ve net bir somut ifadesidir. Kültürümüz-
de var olan çocuğa sevgi ve şefkatin yeniden hatırlanacağı ve himaye edildiği taktirde ço-
cuklarımızın ve yetişkinlerimizin çok şeyi başarabileceği bir ortam oluşturmuştur. Üye-
si olduğumuz çağdaş medeniyetin daha ileriye gitmesine katkı sağlayacak bir kongredir. 
Çocuk haklarını BM ve UNİCEF’le beraber yapmış olduğumuz çalışmaların taçlandığı ve 
önümüzdeki 100 yılı kapsayacak bir başlangıç olması açısından fevkalade onur duyulacak 
bir kongredir. Bu kongrenin gerçekleşmesinde katkıları, himayeleri ve desteklerini her za-
man yanımızda gördüğümüz sayın Başbakanımıza, sayın bakanımıza, meclis başkanımı-
za, katkı sağlayan Çocuk Vakfı’na, İstanbul Üniversitesi’ne şahsım ve kurumum adına te-
şekkür ediyor. Kongrenin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyor, saygılarımı arz edi-
yorum.

Damla GÜLDOĞAN: Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz.

Sunucu: Üçüncü teşekkür konuşması için İstanbul Üniversitesi rektörü sayın Prof. Dr. 
Yunus Söylet’i davet ediyorum.

Yunus SÖYLET: Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Çok Saygıdeğer Bürokratlar, 
Değerli Konuklar, Sevgili Çocuklar.

Önce gecikmiş bir teşekkürle başlamak istiyorum. Sayın Başbakanım, Tuzla’da 60 tane 
sokak çocuğunun gönlünü hoş etmek için sizinle 10 yıl kadar önce orada buluşmuştuk. 
Sizi davet ettiğimizde koşarak gelmiştiniz ve o çocuklara belki de hayatlarında hiç karşı-
laşmadıkları kadar büyük bir moral vermiştiniz. O gün bir sebepten bunu size söyleye-
memiştim, bunu şimdi size söylemekten onur duyuyorum, çok teşekkür ediyorum. Sev-
gili çocuklar, hepinizin bildiği, sizlerin de bildiği bir atasözümüz var. Ağlamayan çocu-
ğa meme vermiyorlar. Demokrasi demek, biliyorsunuz lobi yapmak demek. Gün bu gün-
dür, bu kadar çok çocukları seven bir başbakanımız var. Sayın başbakanımıza diyelim ki, 
biz çocuklar olarak haklarımızı belki yeterince savunamıyoruz, siz yetişkinlerin bulun-
duğu platformlarda biz belki de kendimizi yeterince ifade edemiyoruz, ama biz şunu is-
tiyoruz diyelim sayın başbakanımıza: Biz, bize özgü ortamlarda bizimle ilgili uzmanlı-
ğı olan insanlar tarafından eğitilmek, öğretilmek, tedavi edilmek istiyoruz diyelim ve di-
ğer isteklerimizi de sayın başbakanımıza söyleyelim. Hem ona, hem bu kongreye çok de-
ğerli katkılar sunan diğer değerli devlet büyüklerimize teşekkür ederim. Bende İstanbul 
Üniversitesi’nin rektörü olarak böylesine önemli bir kongrenin paydaşı olmaktan duy-
duğum memnuniyeti ifade ederek tekrar çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum.

Korkut TUNA: Sayın Prof. Dr. Yunus Söylet’e teşekkür ediyoruz efendim. Aramızda 
Aile ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf bulunuyorlar. Efendim 
bir konuşma yapmak için kürsüye teşrifinizi rica ediyorum.
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SELMA ALİYE KAVAF

Aile ve Çocuktan Sorumlu 
Devlet Bakanı

Sayın Başbakanım,

Değerli katılımcılar,

Ve sevgili çocuklar.

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Toplumun sağlam temeller üzerinde sürekliliğinin sağlanması, çocukların gelişimi, 
eğitimi ve korunması ile doğrudan ilgilidir.

Bir toplumun çocuklara yaklaşımı, toplumdaki adalet anlayışını, o toplumun geleceğe 
bakış açısını ve gelecekten beklentisini de yansıtmaktadır.

Bu bağlamda çocuk haklarına duyulan saygı, bir toplumun temel gelişmişlik kıstasla-
rından biridir.

Ülkemiz nüfusunun büyük bir çoğunluğunun çocuk ve gençlerden oluşması sebebiyle 
bu alanda gerçekleştireceğimiz her gelişme ve yenilik, toplumsal refahın sağlanması açı-
sından hayati bir önem taşımaktadır.

Ülkemizin 1990 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalamasıy-
la başlayan süreçte son yıllarda, çocuk haklarının yaşama geçirilmesine ilişkin olarak ulu-
sal çocuk politikamızda önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir.

12 Eylül 2010 tarihinde halkoylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinde, “Çocuk-
lar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alı-
nacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz” maddesi kabul edilmiştir. Bu madde ile ço-
cuk, yaşlı ve özürlüler için pozitif ayrımcılık desteklenmektedir.

Bu Anayasa değişikliği ile İLK KEZ “çocuk hakları” ifadesi Anayasa metninde yer al-
mıştır. Yeni düzenleme ile birlikte ailenin korunması başlıklı maddeye çocukların korun-
ması konusu da eklenerek, çocukların sahip olması gereken temel haklar ve devletin ço-
cukları koruma adına çeşitli tedbirler alması gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Ayrıca ço-
cukların her türlü istismara ve şiddete karşı korunmasında devlete gerekli önlemleri alma 
zorunluluğu getirilmektedir ki, bu çok önemli bir karardır ve devletin çocuklara karşı so-
rumluluğunu arttırmaktadır.
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Ayrıca “Çocuğun yararı”nın gözetilmesi ilkesiyle de çocuklar için yapılacak her türlü 
uygulamanın çocukların yüksek yararına uygun olması zorunlu hale getirilmiş ve ilk kez bir 
anayasal güvence olarak vurgulanmıştır.

Ancak “Çocuk haklarının” yaşama geçirilmesi için, öncelikle çocukların yetişkinlerin 
dünyasında daha fazla yer bulması gerekmektedir.

Çocuk haklarının her alanda uygulanabilmesi ve bir çocuk hakları kültüründen bahse-
dilebilmesi ancak çocuklarla birlikte yetişkinlerin de bu çalışmalara inancı ve etkin katılı-
mıyla gerçekleşecektir.

Çocuk haklarının hayata geçirilmesine ilişkin gerçekleştirilen uygulamaların, yasa ko-
yucular tarafından da desteklenmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Bilindiği üzere Türki-
ye Büyük Millet Meclisi bünyesinde “Çocuk Hakları Komitesi” kurulmuştur. Milletvekil-
lerimizin, çocuk hakları alanındaki çalışmalarımıza kurumsal olarak destek vermeleri bi-
zim çalışmalarımıza güç katmaktadır.

Sayın Başbakanımızın da burada olması, çalışmalarımıza en büyük desteği sağlamak-
tadır. Sayın Başbakanımızın çocuklara verdiği büyük kıymeti Bakanlığımızın çalışma 
alanlarında ve sosyal politikaların hızlı ve etkin uygulanmasında en büyük desteği sağla-
maktadır. Sayın Başbakanımıza tüm çocuklarımız adına, huzurlarınızda şükranlarımı su-
nuyorum.

Meclis Başkanımız Sayın Mehmet Ali Şahin de, çocuk hakları alanında yapılan tüm 
çalışmalarda ev sahipliği görevini üstlenmekte ve özellikle çocuklarımız için yaptığımız 
çalışmalara büyük bir destek oluşturmaktadır. Sayın Şahin’in himayelerinde gerçekleşen 
bu Kongre; İstanbul Üniversitesi, Çocuk Vakfı ve Bakanlığım bünyesinde hizmet veren 
SHÇEK Genel Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirilmiştir. Emeği geçen herkese yürek-
ten teşekkür ediyorum.

Bu Kongre “çocuk hakları kültürü”nü oluşturmada bir zemin teşkil edecek ve bu kültü-
rün yerleşmesi için zaten var olan değerlerimizin güncelleşmesini, evrenselleşmesini sağ-
layacaktır.

Bu kongrede, temel çocuk haklarının hayata geçirilmesiyle ilgili yaşanan her türlü ak-
saklık ve sorunun, çocukların katılımı ve sektörler arası bir bakış açısıyla ele alınabilmesi 
için hem bilimsel hem de katılımcı bir tartışma ortamı sağlanmıştır.

Burada bulunmamızın önemli bir başka hedefi ise, 2012–2016 Türkiye Çocuk Hak-
ları Strateji Belgesi’nin kongre kapsamında müzakere edilmesiydi. Söz konusu Strateji 
Belgesi’nin hazırlık çalışmaları 2010 yılı içinde tamamlandı. İlgili tüm kurum ve kuruluş-
ların katkı ve katılımlarının sağlandığı sistemli bir çalışma planı dahilindeki çalışmalar 
sonucunda, Birinci Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi Taslak Metni oluşturulmuştur.
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Strateji Belgesiyle başlayan bu süreçte biz de çocuklarımızı keşfedeceğiz, ezberlerimizi 
bozacağız ve bunu çocuklarımızla birlikte yapacağız.

Çocuklar geleceğimizdir, ama aslında çocuklar bugünümüzdür. Gelecek ertelenebilir 
bir kavramken, bugün ertelenemez. Biz bugünü de çocuklarımızla birlikte inşa etmek is-
tiyoruz, bunun için biraraya geldik.

Çocuk sorunlarının çözümü için geliştirilecek strateji sadece bugünü değil, dünyanın 
geleceğini de etkileyecek ve biçimlendirecektir. 

Çocuk politikasını çocuktan ve toplumdan kopuk, tepeden inme düzenlemeler ol-
maktan çıkararak, çocuğa dayalı, canlı ve kendini sürekli yenileyen bir yapıya kavuştur-
mak bizim ertelenemez sorumluluğumuzdur.

Bu bağlamda Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi’nin oluşturulması, yaptığımız çalışma-
larla uyguladığımız çocuk politikasına güç katacaktır.

Bu Strateji Belgesinin, kamu ve sivil toplum kurumlarına ve tüm ülkeye yol gösteren, 
ülkemizin temel çocuk politikasına yön veren önemli bir çalışma olacağına inanıyoruz. 

Strateji Belgesi, ülkemizin temel çocuk politikası ve çocuk haklarının hayata geçiril-
mesine yönelik gerçekleştirilen tüm uygulamaları içeren ve uluslararası alanda ülkemi-
zin algılanmasını birinci derecede etkileyen ulusal raporlarımıza da katkı sağlayacaktır.

Çocuk hakları alanında kurumlararası koordinasyonun güçlendirilerek verimli bir alt 
yapı oluşturulması için Strateji Belgesi’nin ve bu belge ışığında daha sonra hazırlanacak 
olan eylem planlarının büyük önemi vardır.

Bu çalışmalarda toplumsal yaşamın bütün alanlarındaki her türlü hizmetin tasarımı,  
düzenlenmesi ve uygulanmasında çocuğun etkin katılımını sağlamak muhakkak ki esas 
amaçlarımızdan biridir.

Bu doğrultuda çocukların haklarını korumak amacıyla oluşturulmuş bu belgenin ço-
cuklardan ayrı, onların görüşleri alınmaksızın hazırlanması da elbette ki düşünülemez-
di. Bu nedenle, bu belgenin oluşturulması sürecindeki tüm aşamalarda, çocuk görüşünün 
alınmasına öncelikli olarak dikkat edilmiştir.

Belgede, paydaşların Türkiye Çocuk Hakları hayali ve bu hayalin gerçekleştirilmesi 
için önerdikleri yol en genel kapsamı ile ele alınmıştır. Bu nedenle belge, bir hükümetin 
programı ile sınırlandırılamayacak, ülke ölçekli stratejik yaklaşımı ifade etmektedir. 

Belgede yer verilen stratejik amaçlar doğrultusunda, her amaç için farklı somut strate-
ji ve eylem önerileri getirilmiştir. Örneğin çocuk katılımının yeteri kadar sağlanabilmesi 
için mahalle, köy, belde, ilçe ve illerde “Çocuk Meclisleri”nin kurulması ve “Türkiye Ço-
cuk Meclisi” oluşturulması önerilmektedir. Başta çocuğu ilgilendiren konular olmak üze-
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re, tüm toplumsal ve aile ilişkilerinde çocuğun görüşünün de mutlaka alınması, değerlen-
dirilmesi ve açıklama isteme imkânını sağlayacak usullerin geliştirilmesi ve uygulanması-
nın önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

Okul öncesi, ilköğretim birinci ve ikinci kademe, ortaöğretim ve yükseköğretim düze-
yinde çocuk hakları öğretimi ve eğitiminin gerektirdiği programların tasarlanması, geliş-
tirilmesi ve uygulanması; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının karar vericilerinin ve yargı 
mensuplarının çocuk hakları konusunda eğitiminin sağlanması da yine belgede yer alan 
öneriler arasındadır. 

Yine strateji belgesi içinde çok önemli bir yer tutan stratejik eylemlerden biri de, “Tür-
kiye Çocuk Konseyi”nin kurularak, çocuk hakları ve ihlalleri ile ilgili sürekli izleme, de-
ğerlendirme, görüş ve öneri işlevini yerine getirecek kurumsal yapıların oluşturulmasıdır. 

Hiç kuşkusuz ki, çocuk hakları kültürünü hayata geçirecek uygulamalar kadar bu 
uygulamaların denetlenmesi ve takibini yapmak üzere bağımsız, tarafsız ve güçlü me-
kanizmaların kurulması ve çocukların bu yapılar içinde yer alması da çok önemli-
dir. Bu açıdan, “Türkiye Çocuk Konseyinin Kurulması”, Kamu denetçiliği içinde Çocuk 
Ombudsmanlığı’nın kurulması; Türkiye Çocuk Bilgi Veri Bankası’nın oluşturulması ve 
Çocuk Hakları Stratejisi’nin bütün aşamalarının “Türkiye Çocuk Meclisi” aracılığıyla ço-
cuklar adına izlenmesi ve denetlenmesi öngörülmektedir. 

Strateji Belgesi ulusal bazda kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve 
ilgili tüm sektörlere yol göstermesi nedeniyle, ulusal çocuk politikamız ve hayal edilen ni-
hai hedefimizin bir ifadesidir. Ve elbette ki oluşturulan bu stratejik hedefler doğrultusun-
da kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları ivedilikle hazırlanacaktır.

Strateji Belgesi’nin 2012–2016 döneminde uygulanabilir duruma gelmesi için, 2011 
yılı içinde hazırlık ve projelendirme çalışmaları ile yasal ve idari düzenlemelerin yapılma-
sı gerekmektedir.

Strateji Belgesi’nde ortaya koyduğumuz, “Çocuğun yararını bütün yararlardan üstün 
tutarak; çocuklarla birlikte ailenin, toplumun ve Devletin etkin katılımına dayalı, çocuk 
hakları kültürü temelinde bir çocukluğun yaşandığı Türkiye” hayalimizin gerçekleştiril-
mesi yolunda, hiç kuşkusuz ki, ilgili tüm tarafların katılımı bizim için çok önemlidir. 

Bugün buraya gelerek, “çocuk hakları kültürünün yaşandığı bir Türkiye”yi inşa edebil-
memiz için bizden desteklerini esirgemeyen Sayın Başbakanımıza, tüm kurum temsilcile-
rine ve özellikle çocuklarımıza yürekten şükranlarımı sunmak isterim.

Bu devasa ve bir o kadar güzel olan hayali gerçek kılabilmek, ancak bu hayale inanmak 
ve bu inanç doğrultusunda birlik olabilmekten geçer.

Birinci Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nde yapılan çalışmaların, alınan kararların 
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bundan sonraki çalışmalarımızda yol gösterici olmasını diler, hepinize sevgi ve saygıları-
mı sunarım.

Korkut TUNA: Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim.

Damla GÜLDOĞAN: Sayın başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı konuşmalarını 
yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyrun Sayın Başbakanım.
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Başbakan

Sevgili çocuklar, 

Çok değerli küçükhanımlar, Küçükbeyler, 

Saygıdeğer katılımcılar, 

Hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor, birincisi gerçekleştirilen Türkiye Çocuk Hakları 
Kongresi’nin ülkemizin tüm çocuklarına, tüm dünya çocuklarına hayırlı olmasını diliyo-
rum. Saygıdeğer divana özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. Değerli kardeşlerim, bu-
gün sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 54. Başbakanı Saadet Partisinin Genel 
Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hakkın rahmetine yürüdü. Türkiye’ye çok önem-
li hizmetler kazandırmış, Türk siyasetinde kendisine mümtaz bir yer edinmiş, ayrıca öm-
rünü öğrenmeye ve öğretmeye adamış bir siyasetçi ve ilim adamıydı. Şahsıyla, mücadele-
siyle, davasıyla, ilkeleriyle olduğu kadar, bir insan olarak, bir hoca olarak, bir lider olarak 
da genç nesillere güzel bir örnek teşkil etti. Mekânı cennet olsun, Allah’ın rahmeti üzeri-
ne olsun diyorum. Allah ondan razı olsun diyorum. Öğrettikleriyle, aktardıklarıyla, mü-
cadeleci kişiliğiyle her daim kendisini şükranla, minnetle yad edeceğimizi ifade etmek is-
tiyorum. Saadet Partisi camiasının, Türkiye’nin, aziz milletimizin başı sağolsun diyor, bir 
kez daha kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.

Çok değerli katılımcılar! 

Burada üç gün boyunca, çocuk haklarının en geniş manada değerlendirilmiş olmasın-
dan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Bu kongrenin gerçekleşmesini 
sağlayan özellikle Aile ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanlığımıza, İstanbul Üniversite-
mize, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, Çocuk Vakfı’na şükranlarımı su-
nuyorum. Üç gün boyunca katkılarını esirgemeyen tüm kurumlara, sivil toplum örgütle-
rine, üniversitelerimize, akademisyenlerimize, emeği geçen, alın teri döken herkese şah-
sım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Elbette kendileriyle ilgili, kendi haklarıyla böy-
le bir kongreye sahip çıkan, renk katan çocuk sözcüler Ümmühan ve Fatih’in şahsında 
tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, kongrelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
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Sevgili çocuklar, 

Bugün burada sizlere Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanı sıfatından ziyade, sizler gibi 
çocuk olmuş, sonrasında çocuk sahibi olmuş bir baba, torun sahibi olmuş bir dede sı-
fatımla hitap etmek istiyorum. Öncelikle belirtmeliyim ki, bizim nazarımızda çocukluk 
masumiyettir, saflıktır, temizliktir, sevecenliktir. Çocuk hayat ağacının bir meyvesidir, ya-
şamın anlamıdır, neşesidir. Çocukların baktıkları yerden dünyaya bakmak, çocuk naza-
rıyla gelişmeleri izlemek bir eksiklik değil, bir zenginliktir. Şunu öncelikle söylemek du-
rumundayım: Hemen her çocuk istediklerini yapmak konusunda zaman zaman büyük-
leri tarafından engellenir ve sınırlandırılır. Birçok çocuğun cıs ifadesini yapma, etme, do-
kunma ve hayır ifadelerini çokça duyduklarını, zaman zaman da buna isyan ettiklerini bi-
liyorum. Şundan lütfen emin olunuz. Büyüklerin çocukları engelleme ve sınırlandırma 
çabaları tamamen iyi niyetten, sizin en iyi şekilde yetişmeniz kaygısından kaynaklanıyor. 
Çocukların büyüklerini, ebeveynlerini her konuda anlamalarını elbette beklemiyoruz. Bu 
tür toplantıları provoke etme anlayışına sahip yetişme tarzlarını anlamak tabii ki müm-
kün değil. Anlamak, anlayışla karşılamak tek taraflı değil çift taraflı olmalıdır. İleride bü-
yüdüğünüzde, sorumluluk yüklendiğinizde eminim ki sizler büyüklerinizi daha iyi anla-
yacaksınız. 

Her şeyden önce bugün buraya huzurunuza gecikmeli geldim, ama bu gecikmeli geli-
şim keyfi değildir. Biliyorsunuz ki, şu anda Ortadoğu’da, bölgemizde ciddi sıkıntılar var-
dır. Acaba bu bağırıp çağıran çocuklarımız, şu anda Libya’dan buraya gelmesini bekleyen 
çocukların durumunu biliyor mu? Şu anda babaları Libya’da çalışıp onları uçaklarına bin-
dirmek suretiyle, gemilerine bindirmek suretiyle bir an önce ülkemize gelip de, ülkemizde 
yavrularıyla buluşmalarını sağlamak için gece geç saatlere kadar, sabahları da kalkıp aca-
ba gemilerimiz hareket etti mi, uçaklarımız hareket etti mi, bunları adım adım takip et-
menin ne demek olduğunu biliyorlar mı? 

Değerli kardeşlerim, 

Tabii bunlara artık alıştık. Maalesef toplumun içerisinde bu tür anlayışların sahiple-
ri var ve olacak da. Ama ben şunu özellikle bilmenizi istiyorum. Bizler bu konularda sa-
mimiyiz. Ben bir baba olarak –ben bu yavrularımızın da yaptıklarını hoşgörüyle karşılı-
yorum- ve inşallah onlar da doğruyu anlayacaklardır diyorum. Büyükleriniz olarak, anne 
babalar olarak, siyasetçiler olarak, her ne yapıyorsak inanın sizler için yapıyoruz. Çünkü 
sizler geleceksiniz, geleceğimizsiniz. Sizler bizim umudumuz, bu ülkenin aydınlık umu-
dusunuz. Yarın bu kürsüden başbakan sıfatıyla çocuklara seslenen bugünün çocukların-
dan biri olacak, sizlerden biri olacak. Bu ülkenin siyasi, idari kadrolarında üniversitelerin-
de, okullarında, hastanelerinde sizler görev alacaksınız. Yarın işçiler, memurlar, doktor-
lar, hemşireler, öğretmenler, mühendisler, mimarlar olarak bu ülkeye sizler yön verecek-
siniz. Bizler size ne kadar iyi bir ülke bırakabilirsek kendimizi o kadar başarılı addederiz. 
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Bizler size ne kadar güzel imkânlar sunabilirsek kendimizi o kadar bahtiyar kabul ederiz. 
Bir anne için çocuk, bir çocuk için anne ne kadar güzeldir, ne kadar kutsaldır ve ne kadar 
önemlidir. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Bir anne bebeğine, çocuğuna nasıl titrerse, yavru-
su için nasıl bir meşakkate göğüs gererse, inanın biz de sizin için çalışıyor, sizin üzerini-
ze titriyor, size çok daha iyi bir gelecek bırakmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 

Biz eğitimin bir çocuk için en temel ve en önemli hak olduğuna inanıyoruz. Sekiz 
yıl boyunca çocuklarımıza en yaygın, en kaliteli eğitim imkânlarını sunmanın gayreti 
içinde olduk. İstedik ki Batı’daki çocuklar hangi imkânlara sahipse, bizim çocuklarımız 
da aynı imkânlara sahip olsun. Gelişmiş ülkelerde çocuklar nasıl eğitim görüyorsa, bi-
zim çocuklarımız da aynı kalitede eğitim görsün. Sadece bazı illerde, bazı bölgelerde de-
ğil, Türkiye’nin her köşesindeki her çocuğumuz en iyi eğitim hizmetine kavuşsun iste-
dik. 2005 yılı ve sonrasında bütçeden eğitime ayrılan pay tarihinde ilk kez en büyük pay 
oldu. Yeter ki çocuklarımız okusun dedik, yeter ki çocuklarımız en güzel eğitimi alsın de-
dik. Ve her yıl en büyük yatırımı eğitime yapıyoruz. Sekiz yılda Türkiye genelinde 160.000 
yeni derslik açtık. Okullarımıza yaklaşık bir milyon bilgisayar gönderdik. Fatih isminde 
bir proje başlattık. Şimdi artık okullara değil, sınıflara kadar bilgisayar gönderiyor, kade-
me kademe tüm sınıflardaki kara tahtaları akıllı tahtalarla değiştiriyoruz. Çocuklarımızın 
ders kitabı sorununa köklü bir çözüm getirdik. Artık çocuklarımız okullar açıldığında sı-
ralarının üzerinde bütün ders kitaplarını ücretsiz olarak buluyorlar. Çocuklarımız okul-
larını bitirdiğinde dünya üniversiteleri ile boy ölçüşecek üniversitelerde eğitim görsünler 
istedik ve 8 yılda 80 yeni üniversite kurarak bütün şehirlerimize üniversite kazandırdık. 
Yoksul, imkânı olmayan öğrencilerimizi, onların ailelerini asla kendi kaderlerine terk et-
medik. Burslar, krediler, yurtlar, annelerinize teslim ettiğimiz katkılarda okumanızı her 
aşamada destekliyoruz, destekleyeceğiz. Özürlü kardeşlerimizi onların ailelerini de yal-
nız bırakmıyor, eğitimleri için maddi-manevi her imkânı seferber ediyoruz. Anne baba-
ları tarafından geçmişte ve bugün okula gönderilmeyen, okuma yazma bilmeyen 350.000 
kız çocuğumuzu, onların annelerini okullarla buluşturduk, okuma yazma öğrettik. Ön-
ceki hafta Milli Eğitim Bakanımız da açıkladı. Babası annesi okula göndermeyen her ço-
cuk 444 83 83 nolu telefonu arasın. Beni okula göndermiyorlar desin. Hemen onlara yar-
dım elimizi uzatacağız. 

Sevgili çocuklar, 

Sadece eğitim noktasında değil, sizlerin en kaliteli sağlık hizmetlerini alabilmeniz için, 
haklarınızı yasal ve anayasal güvenceye kavuşturmak içinde önemli adımlar attık. Sosyal 
güvenlik ve genel sağlık sigortası alanında yaptığımız reformla artık on sekiz yaşından kü-
çük her çocuğumuz sosyal güvenlik kapsamı altında aile hekimliği başta olmak üzere tüm 
aile fertlerine artık doğuştan itibaren genel sağlık hizmetinden istifade imkânını hazırlı-
yoruz. Sağlıklı bireylerin yetişmesi için, salgın hastalıklara karşı daha güçlü bir mücadele 
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ediyor, her çocuğun aşılanması düzenli kontrollerinin yapılması için azami dikkat göste-
riyoruz. 2005 yılında çıkardığımız yasayla istismarın, ihmalin önüne geçiyoruz. 2010 yı-
lında yaptığımız anayasal değişiklikle çocuklara pozitif ayrımcılık getirdik. Az öncede ifa-
de edildi, artık sizin haklarınız anayasal teminat altındadır. Anayasanın 41. maddesi aile-
nin korunmasını düzenliyordu. Biz buna Çocuk Haklarını da ekledik. Bütün bunlarla bir-
likte inşa ettiğimiz yolları en çok da sizin için inşa ediyoruz. Yaptığımız konutları en çok 
da sizin için yapıyoruz. Ekonomideki, dış politikadaki iyileşmeleri sizleri düşünerek bü-
yük bir heyecanla gerçekleştiriyoruz. Bizlerin bugün yaptıklarını şu anki nesillerden zi-
yade geleceğin çocukları daha iyi takdir edecekler. Eğer onlarla bu refah düzeyi yüksek 
Türkiye’yi, belki biz ebedi alemle olacağız ama, paylaşabilirsek ne mutlu bizlere. Eğer on-
lara adil, müreffeh, gelişmiş, özgür bir dünya bırakabilirsek, hazırlayabilirsek bizi hayır 
duasıyla anacaklar, Allah razı olsun diyecekler ya o bize yeter. Çünkü bizler sadece geç-
miş nesillerin emanetini değil, gelecek nesillerin emanetini de taşıdığımıza inanıyoruz, bu 
inançla hareket ediyoruz. 

Sevgili çocuklar, 

Şunu unutmayın. Sizler çok büyük bir ülkenin çocuklarısınız. Sizler kökü mazide olan 
bir geçmişin ve bu geçmişin evlatları olarak güçlü bir ülkenin çocuklarısınız. Tarihiyle, 
kültürüyle, medeniyetiyle büyük bir ülkenin büyük bir milletin evlatlarısınız. Dedeleri-
niz, büyük dedeleriniz sizlere, bizlere bağımsız ve hür bir ülke bırakmak için şehit oldu-
lar. İşte bizler, bizler kadar sizler, dedelerinizin ninelerinizin bize miras bıraktığı emaneti 
omuzlarımızda taşıyoruz. Onlar bize sadece vatan bırakmakla kalmadılar, bize zengin bir 
kültür, gurur duyulacak bir medeniyet, şanlı bir tarih emanet ettiler. Geçmişinizi ne ka-
dar iyi öğrenirseniz, geleceğinizi o kadar sağlıklı inşa edersiniz. Unutmayın üç kıta üze-
rinde çil çil kubbeler inşa eden Mimar Sinan da bir çocuktu. İstanbul’u fetheden, çok ge-
niş bir coğrafyayı adaletle idare eden Fatih de sizler gibi bir çocuktu. İsimlerini dünya ta-
rihine yazdırmış olan Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli de sizler gibi bir çocuktu. 
Bilimde dünyaya yön veren Hezarfen, İbni Sina, Ali Kuşçu, Piri Reis birer çocuktu. En gü-
zel şiirleri yazmış olan Fuzuli, Nedim, İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Akif, en güzel ço-
cuk hikâyelerini yazan Ömer Seyfettin, unutmayın birer çocuktu. Unutmayınız ki İstik-
lal Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal’de bir çocuktu. 
Onlar dünyaya büyük bir ülkenin çocukları, gençleri olarak baktılar. Onlar dünyaya bü-
yük bir ülkenin penceresinden baktılar, kendilerini yetiştirdiler, büyük düşündüler ve bü-
yük işler başardılar. Sizler, her biriniz Mimar Sinan olacak ruha sahipsiniz. Sizler Fatih’in 
İstanbul’u fethettiği yaştasınız. Sizler geleceğin Mehmet Akif ’leri, geleceğin Süleyman’la-
rı, geleceğin Mustafa Kemal’lerisiniz. İşte onun için yaşınız ne kadar küçük de olsa, bü-
yük bir ülkenin çocukları olarak büyük düşünmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Size sun-
duğumuz eğitim imkânlarını en iyi şekilde kullanmanızı, sosyal imkânlardan en iyi şekil-
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de istifade etmenizi sizlerden rica ediyorum. Hayat sadece dersten, sadece sınavdan ibaret 
değil sevgili çocuklar. Bunu sizlere söylediğim kadar, anne babalarınıza, öğretmenlerini-
ze de söylüyorum. Evet hayat sadece dersten, sınavdan, test sorularından, okuldan, ders-
haneden ibaret değildir. Oyun oynamak sizin hakkınız. Dinlenmek hakkınız. Hem de en 
tabii hakkınız. Lütfen oyundan uzak kalmayın. Evlerinize kapanıp sokakları boş bırakma-
yın. Bisikletinizi, misketlerinizi, tornetlerinizi sınavlar ve bilgisayar uğruna lütfen feda et-
meyin. Öyle mi? Sosyalleşmekten, aktif olmaktan, memleket meselelerini dert edinmek-
ten çekinmeyin. İnanın yarın büyüdüğünüzde tornete binemeyecek, misket oynayama-
yacak, sokaklarda cıvıl cıvıl koşamayacaksınız. Yaşamadığınız içinde belki çok hayıflana-
caksınız. İşte onun için oyunu ihmal etmeyin, lütfen ertelemeyin. Çünkü bugünü kaybe-
derseniz, yarın bunu bir daha bulamayacaksınız. 

Sevgili çocuklar, 

Büyük bir ülkenin büyük çocukları olarak çevrenizle ülkenizle dünya ile de ilgilen-
menizi özellikle istiyorum. Sokağa çıktığınızda sizler gibi olan, sizlerin yaşında olan, ama 
mendil satan, arabaların camını temizleyen, kâğıt toplayan, hatta belki sokaklarda yatan 
yaşıtlarınızı göreceksiniz. Bazı çocukların sizlerle aynı imkâna sahip olmadığını, bazen 
anne ve babalarının dahi olmadığını göreceksiniz. Bazı kardeşlerinizin, arkadaşlarınızın 
da sizlere benzemediğini, farklı olduğunu göreceksiniz. Bazı çocukların engelli oldukla-
rını, ya da sizin karşılaşmadığınız zorluklarla mücadele ettiğini göreceksiniz. Daha küre-
sel ölçekte farklı renkleri olan, farklı diller konuşan çocuklar görecek, belki onlarla tanışa-
caksınız. Biz her çocuğun kendisini çocuk hissetmesi için inanın elimizden gelenden faz-
lasını yapıyoruz, ama yeterli değil. Daha fazlasını yapacağız. Her çocuğumuza aile sıcaklı-
ğını, anne baba şefkatini yaşatmak için azami gayret sarfediyoruz. Ama size bir tavsiyem 
var. Elinizdekini, olmayanlarla muhakkak paylaşmasını biliniz. Hiç kimseyi sokakta bı-
rakmamak, hiç kimseyi kendi haline terk etmemek için, her birine sahip çıkmak için, sev-
gi evleri sürekli olarak inşa ediyor, artırarak devam ediyoruz. İstiyoruz ki aile ortamında 
bu yavrularımızı yetiştirelim. Biz ihtiyaç içindeki çocukların derdini kendimize dert edi-
niyor ve onları bağrımıza basmak için çırpınıyoruz. Geleceğin büyükleri olarak sizlerin 
de çevrenize bu nazarla bakmanızı rica ediyorum. Dünyanın tüm çocuklarına sevgi na-
zarıyla bakmanızı sizlerden özellikle istiyorum. Akşam yattığınızda Afrika’nın yoksul ço-
cukları için, Libya’nın, Filistin’in zor durumdaki çocukları için, anne babasız kalmış ço-
cuklar, özürlü çocuklar, oyun oynayamayan, oyuncak, ilaç, ekmek, şeker bulamayan ço-
cuklar için dua etmenizi sizlerden özellikle istiyorum. Türkiye’nin çocukları olarak dün-
yanın ilk ve tek çocuk bayramına sahip çocuklar olarak tüm dünya çocuklarını sevgiyle 
kucaklamanızı sizlerden istiyorum. 

Sevgili çocuklar, 

Sizler her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyorsunuz. Sizler için çalışmaya, sizler için 
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üretmeye, Türkiye’yi en çok da sizler için büyütmeye devam edeceğiz. Bizim yaşayama-
dıklarımızı sizlerin yaşaması için, bizden çok daha iyi imkânlara kavuşmanız için ter dök-
meye devam edeceğiz. Sizlere daha aydınlık bir Türkiye bırakmak için her türlü gayre-
ti göstereceğiz. Her şeyi geleceğimiz için, yarınlarımız için, yani sizler için yapıyoruz. Biz 
size en güzel şekilde örnek olarak, size dünden daha güzel, bugünden daha büyük bir ge-
lişmiş ülke, bir gelişmiş Türkiye emanet edecek, onu daha yukarılara taşımanızı sizlerden 
bekleyeceğiz. Haklarınızı daha ileri seviyelere taşımak için, özellikle bu gayreti gösteren-
lere sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. I. Çocuk Hakları Kongresinin aydın-
lık yarınlara vesile olmasını diliyorum. Her çocuğun çocukluğunu doya doya yaşamasını 
temenni ediyorum. Bu salondaki yavrularımızı, ülkenin, tüm dünyanın çocuklarını on-
lar için emek sarfedenleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çocuk Vakfı’na huzurlarınızda 
özellikle teşekkür ediyorum ve Mustafa Ruhi Şirin kardeşime, gerçekten çocukların Mus-
tafa amcasına özellikle teşekkür ediyorum. Tüm emeği geçenleri tekrar kutluyorum. Ka-
lın sağlıcakla. 

Korkut TUNA: 81 ilin temsilcilerini sahneye davet ediyorum. Başbakanımıza sunula-
cak olan strateji belgesini de yanlarında getirmelerini…

Sayın Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolun, varolun.

***

Korkut TUNA: Efendim peki. Şöyle diyelim. Daha önceki toplantılarda kongre ço-
cuk raporunun okunması ve oylanması gündeme alınmış olmasına rağmen, sonra kaldı-
rılmıştı. Şimdi şöyle yapalım, vaktimiz de gecikti. Bütün bu strateji belgesi ve bütün deği-
şik birimlerde oluşturulan faaliyetler üzerine bir değerlendirme doğrultusunda söz almak 
isteyen varsa onlara söz vereceğim, ondan sonra kapanış bildirilerini okuyarak bir hatıra 
fotoğrafı çektirme kısmına geçeceğiz. Söz almak isteyen var mı efendim?

Bir bayan delege: Herkese merhaba diyorum. Rüya gibi bir üç gün yaşadım. Ken-
di adıma konuştuğumu biliyorum, ama söylemeden yapamayacağım. “Sus, yut, bir daha 
duymayayım, sesini sakın çıkarma, sus” denilen bir toplumdan biz nerelere geldik. Çok 
şükrediyorum, hakikaten ölmeden böyle günleri gördüğüm için çok mutluyum. İnşallah 
bu konuda bulunduğum her toplulukta, hem bu toplantıdan hem buradaki hedeflerden, 
ideallerden, stratejilerden bahsedeceğim ve sizleri her zaman saygıyla, hürmetle anaca-
ğım.

Damla GÜLDOĞAN: Teşekkür ederiz. Buyrun, başka söz almak isteyen…

Bir başka bayan delege: Ben çocuklar konuşsun da, sonra ben konuşayım diye bekli-
yorum. Gerçekten çocuk hakları konusunda bence Türkiye’de atılmış iyi adımlardan bir 
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tanesi çok ciddi bir şekilde bir kongre olduğunu düşünüyorum. Üç gündür de katılıyo-
rum ancak çok iyi, büyük bir enerjiyle başlayan bu kongremizin seçimler konusunda eleş-
tiri yöneltmek istiyorum. Hepsini tebrik ediyorum tabii, asla herhangi bir şekilde onların 
üzülmesini istemem ama daha planlı, daha özenli bir seçim olabilirdi diye düşünüyorum. 
Lütfen bu kadar çağdaş, bu kadar modern bir binanın içinde, bu kadar modern çağdaş in-
sanlar, çocuklar büyükler hepimiz bunu başarabilmeliyiz diye düşünüyorum. Lütfen bunu 
olumlu olarak almanızı rica ediyorum. Daha kurallara göre uygun yapılabilen ve herke-
sin gözü önünde şeffaf, gerçek bir seçim havası yaşamak istiyorum gelecek yılki kongre-
de. Çok teşekkür ederim.

Damla GÜLDOĞAN: Biz teşekkür ederiz. Kongre hakkında görüşlerini bizimle pay-
laşmak isteyen başka arkadaşlarımız…

Bir çocuk:  Ben ilk önce çocuklar hakkında yaptığınız bu kongre için çok teşekkür 
ederim bir çocuk olarak. Tebrik ederim, tüm emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyo-
rum.

Damla GÜLDOĞAN: Biz teşekkür ederiz. 
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Kongre Çocuk Bildirisi

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

Çocuk Kapanış Bildirisi

27 Şubat 2011, Pazar, Saat 15:25

“Gözlerimizi kapattık, nefeslerimizi tuttuk ve işte açtığımız anda kongre bitmişti.”

Dakikalar yavaş, günler hızlı geçti. Çocuk haklarına dair çok şeyi konuştuk ve her gün 
stratejiyi tartıştık, ah şu strateji. Tartıştık , doğruladık ve stratejiyi birlikte oluşturduk. 
Kongre sırasında saklambaç’tan geçtik seksek’te hopladık, birdirbir’den zıpladık, gökyü-
zünü aşıp yıldızlara ulaştık.

Bu ulaştığımız yıldızdan da gerçeklere yöneleceğiz. Amacımıza ulaşacağız tüm çocuk-
larla beraber… Burada atılan adımların sıkı bir yürüyüş olmasını takip edeceğiz yine tüm 
çocuklar olarak. Bu yürüyüşün istediğimiz amaca ulaşmış olduğunu gördüğümüzde bel-
ki biz de çocuk kalmış büyüklerden olacağız; ama olsun, hayallerimizin gerçekleşmiş ol-
ması yorgunluklara değecek…

Sözcüsü olduğum tüm çocuklar adına emeklerinize teşekkür ediyorum. Türkiye’nin 
çocuk hakları hayallerine ulaşana dek bizimle olmaya devam edip sevinç kahkahalarımı-
zı sizinle birlikte atalım istiyoruz…

Ümmühan Zeynep BİLGİLİ
Kongre Sözcüsü
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Kongre Yetişkin Bildirisi

I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

Yetişkin Kapanış Bildirisi

27 Şubat 2011, Pazar, Saat 15:30

Sevgili Çocuk Divan Başkanı ve Divan Üyeleri,

Saygıdeğer Yetişkin Divan Başkanı ve Divan Üyeleri,

Kongre’nin değerli çocuk ve yetişkin delegeleri,

Çocuk sorunu, dünya egemenlik ilişkileri yanında, buna uygun düşen belli bir dünya 
görüşü ve kurumsallaşmalarla tamamlanan egemenlik düzeniyle birebir ilişkilidir. Bu ne-
denle çocuk sorunlarına odaklanmak toplumsal ilişkilerin köklü değişimi, dönüşümü ve 
toplumun önündeki engellerin aşılmasıyla başlayabilir. 

Yaşadığımız dünyada ve Türkiye’de çocuk sorunu ile ilgili genel eğilim, bütünsel yakla-
şımdan uzak ve mevcut koşulları değişmez veri kabul ederek, bireysel düzeyde çözüm ça-
balarının öne çıkması yönündedir. Bugün, dünya gündemindeki çocuk sorunu ve çözü-
mü denildiğinde anlaşılan da budur. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, gündelik ilişki-
ler içinde bireysel düzeyde sorunların çözümünün çocuk sarmalının genişlemesi anlamı-
na geldiği tespitinin yapılmasına ortam hazırlamıştır. Türkiye, çocuk sorunlarını en geniş 
düzeyde ortaya çıkan örgütlenmeler, katılım ve paydaşlıklar çerçevesinde yeni ortak de-
ğerler üretme, katılım ve ilerleme çabasıyla çözebilir.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Türkiye’de çocuk hakları kültürüne dayalı bütün 
çalışmaların yalnızca hükümet kuruluşları ile değil yerel yönetimlerin, sivil toplum kuru-
luşlarının ve üniversitelerin etkin katılımının önemine özel vurgu yapılmasını bütün ilgi-
li taraflara bildirmeyi kabul etmiştir.
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Çocuk alanının esası, nasıl bir dünya istediğimizle birebir ilişkilidir. Dünya sisteminin 
mevcut egemenlik ilişkileri bireyin ve toplumun katılımı ve yapabilir duruma gelmesi ile 
ve ancak örgütlenmeyle aşılabilir. Örgütlenme, toplumsal değişim ve yenilenmeye yönel-
menin başlangıç eşiğidir. Türkiye’nin dünya ölçeğinde yeni bir siyaset ve çözüm geliştire-
bilmesinin hareket noktası olabilmesi için özel bir çaba gereklidir.

Çocuk haklarıyla ilgili gelecek yaklaşımı, medeniyet merkezli bir bakışa ve felsefeye 
dayanmalıdır. Engelli-engelsiz bütün çocuk sorunlarının çözümü de medeniyet, kültür ve 
aile eksenli bir düzlemde bütünsel bir çerçevede yeniden ele alınmalıdır. 

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin Türkiye çocuk hareketine en anlamlı armağanı, 
hazırlıkları 440 gün süren ve 3 gün boyunca çocuk ve yetişkin delegelerin görüşlerine su-
nulan I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi olmuştur. 2012-2016 yıllarını kapsayan strateji 
belgesinde benimsenen çocuk hakları vizyon-hayali şöyle belirlenmiştir:

Çocuğun yararını bütün yararlardan üstün tutarak; çocukla birlikte ailenin, top-
lumun ve devletin etkin katılımına dayalı, çocuk hakları kültürü temelinde bir ço-
cukluğun yaşandığı Türkiye. 

İnsan hakları temelinde ve Türkiye’nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
ölçütleri ve ilkelerine dayalı I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi’nin hayata geçirilmesi için 
aşağıdaki somut önerileri, ilgili bütün çevrelere sunmak isteriz: 

Aile ve Çocuk Bakanlığı’nın kurulması 

Aile ve çocuğa yönelik özel destek hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla  Çocuk Koru-
ma Sistemi’nin kurulması

Aile ve çocuk yoksulluğunun önlenmesi

Çocuk iş gücü istismarının önlenmesi

Çocuk ihmali ve istismarını önleyici ve geliştirici hizmetlerin yaygınlaştırılması

Çocuk Sağlığı ve Refahı Hizmetleri’nin çocuk-yetişkin ayrımı gözetilmeksizin yeni-
den yapılandırılması

Örgün ve yaygın eğitimin çocuk haklarına uyumlu duruma getirilmesi 

Çocuk Adalet Sistemi’nin kurulması

Çocuk Dostu Bir Medya anlayışının gerçekleştirilmesi

Anayasa ve yasaların çocuk haklarıyla uyumlu duruma getirilmesi 

Türkiye Çocuk Bilgi Merkezi’nin ve Çocuğun İyilik Hali Endeksi Sistemi’nin ku-
rulması
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Türkiye Çocuk Fonu’nun kurulması ve sürdürülmesi 

Çocukların içinde yer alacağı çocuk  haklarıyla ilgili etkin denetim ve izleme sistemi-
nin kurulması

I. Türkiye Çocuk Hakları Hakları Stratejisi’nin çocukların katılımıyla gerçekleşmesi 
için söz veriyoruz!.. Ve herkesi Türkiye’nin çocuk hakları ödevinin paydaşı olmaya davet 
ediyoruz…

Prof. Dr. Aydın GÜLAN
Kongre Başkanı
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Kongre Kapanış Oturumu

Korkut TUNA: Kongre başkanımıza kapanış bildirisi dolayısıyla teşekkür ediyoruz. 
Efendim şimdi kongre kapanışına geldik. Teşekkür konuşmaları söz konusu. Mustafa 
Ruhi Şirin’i kongre sözcümüz Fatih’le beraber kürsüye davet ediyorum.

Fatih BAYAR (Kongre Çocuk Sözcüsü): Üç gün boyunca buradaydık. Fikirlerimizi, 
düşüncelerimizi, her şeyimizi ortaya koyduk, tartıştık ve inanıyorum ki en sonunda her-
kes ayrı bir fikre ve mantıklı bir düşünceye kavuştu. Öncelikle kongremize gelip bize onur 
veren en başta Sayın Meclis Başkanımız Mehmet Ali Şahin’e, başbakanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a, Aile Devlet Bakanımız Selma Aliye Kavaf ’a ve Milli Eğitim Bakanımız Nimet 
Çubukçu’ya ve tabii ki kongremizi düzenleyen Sayın Mustafa Ruhi Şirin hocam adına çok 
büyük bir alkış rica ediyorum sizden. Biraz once de söylediğim gibi, üç gün boyunca her-
kes kendi fikirlerini, düşüncelerini başka insanlara aktardı, fikir alışverişi oluştu ve en so-
nunda da çocuklar için iyi olana karar verildi. Çok büyük bir adımla biz bu yola başladık 
ve inşallah kongremizin devamı da ikinci, üçüncü hatta dördüncü çocuk kongresi oluşa-
rak biz haklarımıza daha çok kavuşacağımıza ve en sonunda da haklarımızı tamamen ala-
cağımıza yürekten inanıyorum. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Kongremize gelen, 
bizlere onur veren bütün misafirlerimize ayrıca çok teşekkür ediyorum ve sizlerden çok 
büyük bir alkış daha rica ediyorum.

Mustafa Ruhi ŞİRİN: Değerli Çocuk ve Yetişkin Eşbaşkanlarımız, Değerli Divan Üye-
lerimiz, Sevgili büyük arkadaşlarım, çocuk ve yetişkin bütün delegeler, değerli misafirle-
rimiz.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet hocamızı, SHÇEK Genel Müdü-
rü Dr. İsmail Barış’ı izninizle, sahneye davet ediyorum. 

Bir rektör talimatı var. Sevgili rektörümüz diyor ki; kongre başkanımız da orada rahat 
rahat oturmasın. Hoşgeldiniz Aydın Gülan hocam. Evet, 440 gün önce başlayan yolculu-
ğumuzla bu güne ulaştık. Bu kongrede bir başarı varsa, çocuklarımızın başarısıdır. 81 il-
den gelen bütün kongre çocuk delegelerimize teşekkür ediyoruz. Bildiri sunan, proje su-
nan, poster sunan sevgili çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Yetişkin delegelerimize teşek-
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kür ediyoruz. 88 kişilik Bilim Değerlendirme Kurulu’na, 23 kişilik Yürütme Kurulu’na, 27 
kişilik Düzenleme Kurulu’na teşekkür ediyoruz. Kongre’nin mutfağında Yasemin karde-
şi unutmayalım. 26 genç çocuk gönüllüsünü unutmayalım. Şimdiye kadar belki 30.000-
40.000 yazışma oldu. Bize en küçük katkı veren herkese ama daha çok eleştiren herkese te-
şekkür borcumuz var. Umarım ikinci kongreyi birlikte gerçekleştiririz. Şimdi İsmail Bey’i 
davet ediyorum. Size veda konuşması yapmak üzere. Veda ayrılık değil, başlangıç. I. Tür-
kiye Çocuk Hakları Stratejisi Belgesi hepimizin payına ödevler düştü. Bana gösterdiğiniz 
güven için kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Sevgili İstanbul Üniversitesi rektörümüz 
Yunus Söylet hocamıza teşekkür ediyorum. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-
mu Genel Müdürümüz İsmail Barış Beyefendiye teşekkür ediyorum. Desteklerinden do-
layı Aile ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanımız Selma Aliye Kavaf Hanımefendiye te-
şekkür ediyoruz. Teşriflerinden dolayı Sayın Milli Eğitim Bakanımız Nimet Çubukçu’ya 
teşekkür ediyoruz. Sayın başbakanımız onur konuğumuzdu, çocuksu yanlarını bildiğim 
bir başbakandır. Kongre mali destek nedeniyle ertelenmişti. Başbakanlık Tanıtma Fonu 
üzerinden sağladığı özel destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Türk Telekom’a teşekkür 
ediyorum ve bütün kongre paydaşlarına teşekkür ediyorum. Ama bir teşekkürümüz daha 
var, Haliç Kongre Merkezi’ne. Şunu bilmenizi istiyorum ve kayıtlara geçmesini istiyorum. 
İşte ben böyle bir çocuğum. Bu salonun, kongreye tahsis edilmesini sağlamayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesine teşekkür etmiyorum. Size borcu var İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesinin. Çocuk ödevine böyle yaklaşan bir belediye başkanıyla aynı kentte yaşamaktan da 
üzüntü duyuyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Buyrun sayın Barış.

İsmail BARIŞ: Değerli Dostlar, Sevgili Çocuklar;

Ben de biraz yobazlık var ya, o konuyla başlamak istiyorum. İbrahim Peygamberi 
Nemrut ateşe atıyor. Hepinizin bildiği malum bütün kutsal kitaplarda olan bir hikâyedir, 
bir olaydır. Bu ateşin söndürülmesiyle ilgili ya da ateşin harlandırılmasıyla alâkalı grup-
lar var. Ateşi harlandırmak isteyenler var, söndürmek isteyenler var. Yani İbrahim’in ya-
nında olanlar var, İbrahim’in karşısında olanlar var. Bunlardan bir grup da küçük serçe-
ler, küçük küçük kuşlar. Gagalarıyla dereye gidiyorlar, bir miktar su alıyorlar, almış oldu-
ğu suyu da getirip o harlı ateşin üstünden bırakıyorlar. Bunu görenler kuşlara soruyorlar: 
Ne yapıyorsunuz ya? Bu devasa ateşi gaganızla getirmiş olduğunuz bu küçücük, ufacık su 
parçacıkları, molekülleri hatta söndürür mü? Biz İbrahim’in yanında olduğumuzu belli 
etmek, İbrahim’in dostu olduğumuzu ilân etmek ve gerekirse o ateşe onunla beraber düş-
me adına bu dostluğumuzu ilân etmek için bu işi yapıyoruz. Önemli bir şey. Şimdi benim 
çocukların geleceğiyle ilgili katkımdan ne olur ya, ben bir küçük bakkalım. Öteki ben bir 
küçük öğretmenim. O çocuklar ki bütün meşakkatlerin ve sıkıntıların giderilmesinin en 
temel unsurlarıdır biliyor musunuz? Yetişkin arkadaşlarıma söylüyorum. Dertlendiğiniz 
zaman, sıkıldığınız zaman, gerek maddi gerek manevi gidin herhangi bir çocuğun başını 
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okşayın. Eğer derdiniz kalıyorsa gelin bana onun hesabını sorun. Kalmayacaktır. Çocuk-
ların başını okşamak bu kadar önemli bir şeydir. Şimdi özür diliyorum sizden. Tosbağa 
çıkmış hacca gidiyor. Süratini biliyorsunuz. Uzun bir yol. Şimdi bizim sevgili dostumuz, 
sevgili kardeşimiz tanıdığım için tanımaktan büyük mutluluk duyduğum, duygusallığını 
duygusallığımla zaman zaman ölçme ve kendime çeki düzen verme adına özellikle çocuk-
larla alâkalı bir mihenk taşı olarak kabul etmiş olduğumuz arkadaşımız, uzun yıllar önce o 
yola gitti gitti ve bugün büyük bir mutluluğu yaşıyor. Bu kongre o yavaş olsa, kendisinden 
kaynaklanmayan sebeplerden de olsa, bugün bu noktaya geldi. Bundan dolayı ben ken-
disini tebrik ediyorum, bu dünyada bu işin ecrini görecektir diye zannediyorum. Bu ecir 
Yüksekova’daki, Rize’deki, Artvin’deki, Manisa’daki çocukların ve tüm Türkiye’deki çocuk-
ların mutluluğunu hissetme ecridir, maddi bir ecir değil. Ahirette mutlaka bir ecir vardır. 
O ecrin hesabını, kitabını ne bizim sormaya, ne yapmaya ihtiyacımız var ama vardır böy-
le bir şey, mutlaka görecektir diye düşünüyorum. 

Başka bir şey daha kazandık. Ben ismen kendisini tanıyordum, bu kongre dolayısıyla 
biraz daha fazla tanıma imkânı bulduk ve bugün kendisiyle görüştük. İstanbul Üniversite-
si rektörümüzle bütün Türkiye’ye ilân ediyorum, önümüzdeki günlerde İstanbul Üniver-
sitesiyle, sosyal hizmet mesleği eğitimi öğretimiyle alâkalı, hizmetlerle alâkalı müthiş şey-
ler duyacaksınız diye şimdiden ilân ediyorum, hocama şimdiden teşekkür ediyorum. Ben 
olsam da, olmasam da. Aydın hocam işi arkadan idare eden bir arkadaş. Sesi soluğu çık-
mıyor, pek fazla görünmez, ama gerçekten bu kongrenin başkanı olarak çok büyük katkı-
lar sağladı bize. Ona da teşekkür ediyorum. Hukuk adamı da farklı oluyor nedense. Hak-
kın peşinde koşan bir hukuk adamı düşününüz, müthiş bir şey. Ama hocam izin verirse o 
iki arkadaşımı buraya almak istiyorum. TÜBİTAK VE TÜSSİDE. Yani bağlantısı TÜSSİ-
DE onun kuruluşuydu değil mi yanılmıyorum. Uğur Bey ve Necmettin Bey buyurun lüt-
fen. Yani ben birkaç okul okudum, birkaç mürekkep yaladım, yüksek lisans yaptım, dok-
tora yaptım, Avrupa Üniversitelerinde okudum, ama bir stratejik planın veya belgenin na-
sıl hazırlanması gerektiği konusunda Uğur Beyin ve Necmettin Bey’in rahlei tedrisine ge-
linceye kadar bir şey bilmiyormuşum, bu konuda yanlış anlamayın stratejik belge de ha-
zırladık, bu beşincisi. 

Başka belgelerimiz de var ama gerçekten demek ki TÜSSİDE’nin bu konudaki uzman-
lığı tartışılmaz, bunu da ilân ediyorum ama bu bir ücretli görev değildi. Uğur Bey zaten 
herhalde şu anda İzmir’de ama hâlâ burada. Bu bir gönül dostluğuydu. Ben kendilerinin 
ilkokul öğrencisiyim. Bundan dolayı da kendilerine, bu çalışmalardan dolayı müthiş te-
şekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Yolları açık olsun diyorum. Ama peşlerini bı-
rakmayacağımı da ifade etmek istiyorum. Çocuklarımızı zaten her şeyimiz onlar bizim, 
onlar bu işi inşa eden gerçek kahramanlardır. Ama Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumunda da arkadaşlarım, başta Özcan arkadaşım ve diğer özellikle çocuk dairesinde-
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ki arkadaşlarım bu işin peşini hiç bırakmadılar, her zaman lojistik desteği sağladılar, onla-
ra teşekkür ediyorum. Ben de sayın Başbakan gibi söyleyeceğim. Çocuk oldum, baba ol-
dum çocuğum oldu, başbakan kadar değilse bile onun kaç torunu var bilmiyorum ama 
beş torun sahibiyim ve içim insanlık aşkıyla dolu. Allah bu aşkla yaşayıp bu aşkla ölme-
yi nasip eder diyorum. Bir dahaki kongre hocamın söylediği gibi, olur ya da olmaz, olursa 
yine sayın Başbakanın söylediği gibi biz olmazsak kongre olur, biz olmazsak hayırla yad 
edin kalanlar. Olursak, yine hizmetinizde, gagamızda bir damla suyla burada olacağımızı 
ifade ediyor hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 

Aydın GÜLAN: Efendim başlangıçtaki gibi ben bitireyim. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. 

Yunus SÖYLET: Efendim sayın genel müdürümüzün kıssasından hareketle İstanbul 
Üniversitesi olarak biz kimin tarafında olduğumuzu göstermiş olduk. Hem Aydın Gülan 
hocamızın iyi bir İstanbul Üniversitesi mensubu olmasıyla ve çok ciddi katkılarıyla, hem 
de biz İstanbul Üniversitesi olarak, kurumsal olarak, bu kongrenin paydaşı olarak tarafı-
mızı gösterdik. Biz çocuklardan yanayız. İnşallah bundan sonraki zaman içinde burada 
konuşulan ve tespit edilenlerin hayata geçirilmesiyle yoğun olarak uğraşırız. Bence şu an-
dan itibaren en önemli görevimiz bu. Burada konuşulanların burada kalmamasını sağla-
mak ve ülkemizin güzel çocukları için ve tabii ki geleceğimiz için son derece önemli olan 
her şeyin hayata geçirildiğini takip etmek ve umut edelim bir sonraki kongrede de yüzde 
kaçını başardığımızı hep birlikte konuşmak görevi şimdi bizi bekliyor. Ben de, başta Mus-
tafa Ruhi Şirin olmak üzere, ki hakikaten hayatını çocuklara vakfetmiş güzel bir insandır. 
Bu kongrede emeği geçen herkese, bütün paydaşlarımıza ve siz değerli katılımcılara ve siz 
sevgili çocuklara sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve umut edelim çok daha başarılı, her 
biri birbirinden başarılı yeni çocuk hakları kongresinde de tekrar sağlıkla görüşmek dile-
ğiyle iyi günler diliyorum, sağolun.

Korkut TUNA: Tüm konuşmacılara teşekkür ediyoruz. Lütfen ayrılmasınlar. Kongre-
miz çok başarılı bir şekilde devam etti. Ruhi Bey’in ortaya koyduğu ama sizlerin canlan-
dırdığı bu kongre çok başarılı bir şekilde geçti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kongre-
yi kapatıyorum. İnşallah nice yeni çocuk için yapacağımız toplantılarda buluşmak üzere 
ve hatıra fotoğrafı çektirmek üzere hepinizi buraya davet ediyorum. Buyrun. 

Mustafa Ruhi ŞİRİN: Efendim bir ara ikram var. Ara ikramınızı da, kahvelerinizi de 
kırk yıllık dostluk kahveleri gibi içerek veda edelim. TÜBİTAK-TÜSSİDE’yi Uğur Değir-
menci hocama, Necmettin Oktay hocama ilk gün teşekkür ettiğim halde sitem aldım. O 
sitemden kurtarmak için tekrar kocaman ve çocuksu teşekkürümü sunuyorum hem Nec-
mettin hocama, hem Uğur hocama. Benden kurtulacaklarını zannediyorlar; hayır hayır 
kurtulamazsınız, yolculuğa devam…
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I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’ne Katılan  Çocuk 
ve Yetişkin Delege Listesi

� 

Bildiri Sunan Çocuk Delegeler

Dilay Adar 

Simge Akdaş 

Alper Akgün 

Habibe Akkaş 

Duygu Akmeşe 

Taylan Özgür Aksoy 

Berfin Rojin Aksöz 

Hüseyin Arslan 

Zuhal Övgü Artuğ 

Tozan Cenk Ateş 

Hatice Esin Aydın 

Yağmur Aydoğan 

Sinem Bahadır 

Ümmuhan Zeynep Bilgili

Aleyna Camgöz 

Hayal Camgöz 

Cansel Candar 

Ömer Faruk Ceylan 

Yaren Ceyran 

İsmail Ozan Çelikel 

Barış Ergenay 

Rümeysa Ergin 

Hatice Erken 

İlteriş Yağıztekin Eroğlu 

Ahmet Doğukan Demir 

Havvanur Demir

Şebnem Manolya Demir 

Batuhan Mustafa Demir 

Hatice Demirdil 

Şevval Deniz 

Emine Doğan 

Suzan Dilara Gedikoğlu 

Rojda Ersönmez 

Gülce Görgülü 

Erol Gülşen 

Doruk Gültekin 

Kübra Güner 

Can Gürsu 

Aykan Hatipoğlu 

Sena Ece Ilgın 

Zehranaz Kadayıf 

Aslı Karaalp

Bengisu Eda Karaburç 

Uzay Karadağ 

Emrullah Karas 

Melisa Karataş 

İsmail Kaya 

Beril Kesen 

Kürşat Kılınç 

Özgün Can Koç

Alper Furkan Koçak 

Cansu Kolay 

Bilge S. Kurt 

Tilbe Kurt 
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Utku Umur Açıkalın 

Suna Akdoğan 

İrem Akış 

Aylin Akseki  

Kerem Alkan 

Alara Antil 

Özlem Ark  

Betül Baysal

Beyza Nur Bilici 

Meryem Çiçek 

Asya Çora

Ümit Oğuzhan Dalgıç 

Beren Demirci  

Şevval Doyuk 

Ecenur Durmuş 

Beyza Gençer 

Beril Buse Gey 

Dilek Günay 

Merve Hatipoğlu 

Zehra İlhan

Rümeysa Kahraman

Aslınur Kara 

Fevzi Ketrez

Yasemin Kocabaş 

Norvan Küçükateş 

Aras Berke Makaracı 

Meyra Müftüoğlu 

Ayliz Onur 

Bengisu Tiryaki 

Zana Tokgözlüoğlu 

Pelin Tokat 

Ashley Madeline Yanık 

İpek Yılmaz 

Güler Yeşiltaş 

Sare Bahar Zülfikar 

Gülistan Aday 

Oğuzhan Aydın 

Mert Doğan  

Emre Doğutekin  

Gizem Gedik  

Gülperin Güneş 

Rabia Kafadar

Utku Mevci 

Ulaş Önen 

Gülce Şengül  

Selen Şengül  

Deniz Türkeş 

Yağmur Türktaşar 

Ebru Meltem Tokgöz 

Koray Kuşçu 

Berat Kürüm 

Bilgehan Olgun 

Merve Oynak 

Ceren Özbilen 

Sedefnur Özcan 

Alara Selen Özgen 

Elif Ece Özmen 

Savaş Öztaş 

Sena Öztürk 

Tubanur Pirdal 

Çağla Selçuk 

Elif Serçe  

Yaren Su 

Naciye Betül Süt 

İpek Şenel 

Dila Ahter Tanrıtanır 

İlayda Taş 

Deniz Tekbaş 

Feyzanur Tekerci 

Arda Nesin Üçtepe 

Merve Ünsal 

Erkin Yapıcı 

Simay Yaşbay 

Umut Yelbaşı 

Ayşegül Yıldırım 

Proje Sunan Çocuk Delegeler

Poster Sunan Çocuk Delegeler
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Kongre’nin Engelli Çocuk Delegeleri

Fatih Bayar
Nazlı Bayraktar
Buse Budak
Eylül Cambazoğlu
Tuba Ekizoğlu

Fatmanur Eroğlu
Gizem Harmancı
Yusuf İslamoğlu
Batuhan Kaya
Hasan Muslu

Furkan Özkan
Esra Öztürk
Fatma Sevinç
Sena Zeynep Sönmez

81 İlin Çocuk Hakları Komiteleri Başkan ve Üyeleri 

İsem ACAR
Cengiz AKAN
Benazir Akar
Melek AKIN
Şeyma AKKOYUNLU
Atakan Emin Aksoy
ERGİN ALAGÖZ
Nurullah ALAGÖZ
Sinem ALTIN
Murat ALTINAY
Bora ALPAY
Rüya Yeşim AYDIN
M. Furkan BALDIZ
Cesim BASUM
Meltem BENZER
Yelda BUDAK
Yusuf BURSALI
ALPEREN CAN
Barış CANER
Cansu ÇAKOĞLU
Canan ÇELİK
Abdullah ÇEŞMECİ
Sibel ÇETİN
Emre COŞKUN
Fırat DAĞ
Huriyenur DEMİR

KADRİYE DEMİR
Gülşah DOĞAN
İsa DOĞDU
Gamze DUYSAK
Baz Delil ERBEYİ
Eda ERGÜN
Bahar GÜDÜRÜ
Damla GÜLDOĞAN
FUNDA GÜZEL
SEDA HACISALİHOĞLU
Mustafa HANCI
Seda İLELİ
Eda İMERYÜZ
Alihan İNCE
Şeydanur KABASAKAL
İrem Gaye KARS
Fatih KAYNAR
Günce KAYNARCA
Nazlı İpek KESEN
Sevda KESKİN
FIRAT KILIÇ
Zehra KIZILIRMAK
Sebil KOÇİ
Yasin Burak KOŞAR
Duygu KÖSEOĞLU
Şevval İrem LAFÇI

Necmettin NAS
Nurseli OKUR
Handan ORAKÇI
Esra ÖNER
Düzgün Ozan ÖZEL
Mirkan ÖZDEMİR
Kübra ÖZTÜRK
Sezer PEHLİVAN
Uğurcan PEHLİVAN
Mert RENÇBER
AGİT SADEBAL
Kübra ŞAHİN
Metecan TAŞ
Ruveyda TAŞKAYA
Yasin TAY
Büşra TERZİ
İsmail TIKNA
Metehan TÜRE
Yağmur TÜRKTAŞAR
Halil İbrahim UYAR
Çağla UZ
Veysel YALÇIN
Kader YALÇİ
Hayriye YENİCE
Esra YOLAŞAN
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Emincan Akbulut

Yunus Mert Aktaş

Sasar Argız

Berk Baycan

Emrah Cengiz

Baran Çölgeçen

Kamil Deliismail

Buğra Doğruyol

Ercan Döner

Hüseyin Alper Eken

Hatice Kübra Erdem

Mesut Ergider

Burhan Agah Esmen

Selim Güler

Bengisu Gündemir

Burak Güngör

Salim Gürsoy

Nazım Melih Kahramanlar

Enes Faruk Kalay

Kaan Karanfiloğlu

Burhan Kaşbaşı

İmran Kurt

Coşkun Mutlu

Bayram Can Nayman

Necip Mehmet Özkan

Yusuf Öztürk

Gülşen Polat

Ali Sarı

Volkan Sipahioğlu

Barış Şahin

Osman Şahin

Kaan Tellioğlu

Burak Tepe

Sinem Toker

Erkan Yıldırım

İzzet Yıldırım

Ömer Yıldız

Battal Yosma

İstanbul İli 39 İlçesinin Demokrasi ve 
Öğrenci Meclisi Başkan ve Üyeleri

Kongre Gözlemci Çocuk Delegeleri

Mert Arslanoğlu

Ahmet Kadir Avşar

Ahu Aydın

Celalettin Bülbül

Yağmur Belen

Mustafa Enes Çakır

Barış Utku Cıncık

Emre Çetinkaya

Atakan Çolak

A. Enes Dilsiz

Selinay Duman

Emre Eratıcı

Emre Evliyaoğlu

Ege Feyzioğlu

Zehra Göçmez

 Büşra Göçmez

Nora Hisarlı

Mina İbrahimoğlu

Beste İkiz

Ahmet Akif Kasım

Mehmet Atıf Kasım

Şeydanur Kaya

Samet Kurt

İrem Naz Kuzum

Caner Küçükelçi

Orhan Koç

Toprak  Metin

Eymen Ece Oruç

Aras Özölçer

Raife Nur Sayar

Efe Singin

Simay Şen

Ahmet Kerem Şirin

Zeynep Topsakal

Abdullah Sami Yasin

Yasemin Yıldırım

Batuğhan Yılmaz

Dilruba Yılmaz

Nedim Ali Zengin
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Bildiri Sunan Yetişkin Delegeler

Prof. Dr. Cemal Ağırman 
Arş. Gör. Gülşah Ağırtaş 
Başak Eki Akkan
Prof. Dr. Berrin Akman 
Gülsen Birgül Özkan (Akkın)
Arş. Gör. Nihan Akkocaoğlu
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu 
Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı 
Prof. Dr. Eda Şeyda Aksel 
Bilgehan Aksoy
Semra Akyol
Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol
Prof. Dr. Emine Akyüz 
Doç. Dr. Ahmet Albayrak
Arş. Gör. Aylin Albayrak
Asuman Alpagut
Ayşen Altınok
Gülden Elçim Üner Altuntaş
Prof. Dr. Neriman Aral
Derya Aslantürk
Yrd. Doç. Dr. Müjdat Avcı 
Yrd. Doç. Dr. Özden Havva Bademci 
Türkan Bakır 
Serap Balcı  
İzzet Başara 
Prof. Dr. Mine Gencel Bek 
Arzu Bek
Yrd. Doç. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı
Ahmet Boztaş 
Prof. Dr. Selda Bülbül 
Yrd. Doç. Dr. Ali Büyükaslan 
Derya Cabbar

Yrd. Doç. Dr. Remziye Ceylan 
Ayla Çelik 
Dr. Hüseyin Çelik
Tuncer Çelik 
Çağlar Çetinkaya 
Yrd. Doç. Dr. Elif Gökçearslan Çifçi 
 Mustafa Çoban
Arif Demir
Yrd. Doç. Dr. Yahya Deryal 
Prof. Dr. İsmail Doğan
İsa Döner
Melda Dönertaş 
Enver Durualp 
Prof. Dr. Ertan Eğribel 
Arş. Gör. Ercüment Erbay
Fatma Erbil Erdugan
Araş. Gör. H. Gözde Ertürk
Selçuk Abdullah Evliyaoğlu 
Yrd. Doç. Dr. H. Burak Gemalmaz  
Yrd. Doç. Dr. Salih Zeki Genç 
Aytekin Girgin 
Şirin Giyik 
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Sivri Gökmen
Prof. Dr. Gülçin Elçin Grassinger
Sos. Uz. Sinem Gülenç 
Melek Güler 
Fatih Güner 
Meltem Güneş 
Nurgül Kendirlioğlu Günhan
Hüseyin  Gürkaş
Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu
Dr. Gözde İnal 
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Süleyman İpek

Verda İrtiş

Selma Kangal

Dr. Serdar Karakaya 

Dr. Abdullah Karatay

Ali Kavaklı

Prof. Dr. Şükran Kılbaş  

Zeynep Kılıç

Metin Kılıç

Yrd. Doç. Dr. Ali Korkmaz 

Yrd. Doç. Dr. Aslı Kotaman 

Prof. Dr. Saffet Köse 

Nurgül Kumbaroğlu

Yrd. Doç. Dr. Naci Kula 

Ali Kurnaz 

Arş. Gör.Güzide Kurt

Prof. Nur Balkır Kuru 

Prof. Dr. Esin Küntay 

Faruk Levent 

Arş. Gör. Özge Metin 

Msc. Birsen Mutlu

Serra Müderrisoğlu

Bilge Narin 

Prof. Dr. Ayla Oktay

Hüseyin Tuğrul Oktay

Nejla Okur

Nalan Orun

Burcu Oy 

Yrd. Doç. Dr. Adem Öcal

Sertan Özbağış

Öğr. Gör. Pınar Özdemir

Serkan Özden

Doç. Dr. Yasemin Özkan

Yrd.Doc. Dr. Ahmet Özmen

Yrd. Doc. Dr. Suna Kaymak Özmen

Doç. Dr. Emine Özmete

Öğt. Gör. Suphi Özsüer 

Yrd. Doç. Dr. Meltem B. Özuğurlu 

Şevket Perçin

Yrd. Doç. Dr. Eda Purutçuoğlu

Dilek Erol Sahillioğlu 

Uzm. Mehmet Sağlam

Yrd. Doç. Dr. Güneş Salı 

Prof. Dr. Sevim Savaşer

Gökçe Saygın 

S. Sadi Seferoğlu

Pınar Uyan Semerci

Prof. Dr. Ali Seyyar 

Doç. Dr. Medine Sivri

Mehtap Şahin

Sultan Şahin

Memduh Cemil Şirin 

Burcu Gülay Taşçı  

Prof. Dr. Belma Tuğrul

Seda Gökçe Turan

Şükran Uçuş 

Ahu Samav Uğursoy 

Şaylan Uran

Uz. Özgün Uyanık 

Arş. Gör. Tuğba Yalçın 

Dr. Münevver Can Yaşar

Hatice Yıldız

Dr. Muammer Yıldız 

Dr. Müge Yurtsever 

Yard. Doç. Dr. Neylan Ziyalar 

Oğuzhan Zobu 
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Proje Sunan Yetişkin Delegeler

Meryem Akbal 

Ebrize Çeltikçi

Gözde Durmuş

Özlem Efendi

Asu Karaşar

Duygu Kılıç

Murat Kılıç

Zeynep Kılınç

Rana Dayıoğlu Oyman

Özgür Şensoy

Ferda Yükselen

Murat Yükselen

Poster Sunan Yetişkin Delegeler

Mehmet Ceylan 

Hüsamettin Çetin 

Abdullah Demir

Handan Derya 

Oktay Erdal

Adem İci

Necmiye Karakullukçu

Emre Özkan

Hayat Aras Toktaş

Kongre’nin Sivil Toplum Kuruluşu Delegeleri
Yüksel Adıbelli Eğitim-İş Sendikası

Melda Akbaş İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

Zeynep Ekin Aklar Disk 

İrem Aktaşlı Eğitim Reformu Girişimi

Adem Arkadaş Uluslar arası Çocuk Merkezi / Icc

Gürkan Avcı Demokrat Eğitimciler Sendikası

Şenay Bozkurt Lösev

Hatice Böbeci Denizli Koruyu Aile Derneği

Mustafa Çakır Yaşam Boyu Eğitim Derneği

Ebrize Çeltikçi Türkiye Çocuk Zirvesi

Prof. Dr. Sebahat Deniz Türk Eğitim-Sen 

Prof. Dr. Orhan Derman Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Derneği

Ayfer Doğan Denizli Koruyu Aile Derneği

İ. Cüneyt Doğan Denizli Koruyu Aile Derneği

Gözde Durmuş İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

Füsun Emecan Lösev

Gökhan Erol TÜRK-İŞ

Bülent Esin Hayat Vakfı

Bülent Esin Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı
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Tülin Gediktaş Darülacezeye Gönül Verip İlham Alanlar Dayanışma Derneği

Hayri Güler Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği

Havva Gürak Darülacezeye Gönül Verip İlham Alanlar Dayanışma Derneği

Gizem Hancı  İstanbul Çocukları Vakfı

Neşe Can Hürtürk Sokak Çocuklarını Koruma Derneği

Sevinç Ilgın Cem Vakfı

Monik İpekel 0-12 Bahçelievler Gönüllü Anneler Derneği

Gülçin İsbert Eğitim SEN

Serkan Kahyaoğlu AÇEV

Zeynep Kılıç İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

Nihal Kızıl Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Yusuf Ahmet Kulca Umut Çocukları Derneği

Eşref Küllebi Mutlu Çocuklar Derneği

Celal Musaoğlu Gündem Çocuk Derneği

Gülgün Müftü Uluslar arası Çocuk Merkezi / Icc

Berna Çapçıoğlu Pehlevan Umut Vakfı

Prof. Dr. İsmail Peker Sokakta Yaşayan Çocuklar Derneği (SOYAÇ)

Prof. Dr. Oğuz Polat Çocuk İhmali ve İstismarı Derneği  (ÇİKORED)

Mustafa Ruhi Şirin Çocuk Vakfı

Dr. Mediha Ürkmez Konya Aile Destek Merkezi (KADEM)

Dr. M. Fatih Toğay Sokakta Yaşayan Çocuklar Derneği (SOYAÇ)

Işık Tüzüm Eğitim Reformu Girişimi

Meltem Ürüncü Türk Eğitim Derneği

Güneş Yıldırım Unicef Türkiye Milli Komitesi

Yerel Yönetimlerden Katılan Yetişkin 
Gözlemci Delegeler

Emin Çengelci  Afyonkarahisar Kent Konseyi

Oğuz Çerik İstanbul Beledeyesi Darülaceze Müdürlüğü

Tarkan Cineviz Karaman Belediyesi

Fikret Çubukçu Gaziantep Belediyesi

Nevzat Doğan İzmit Belediyesi
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Abdülkadir Güger Diyarbakır Belediyesi
Betül Karapınar Sakarya Belediyesi
Fatma Karaul  Sakarya Belediyesi
Derya Koptekin İzmir Büyükşehir Belediye
Sema Marangoz Gaziantep Belediyesi
Aylin Girgin Oğuz Kütahya Belediyesi
Eşref Öner Ordu Belediyesi
Gülay Sarışen Çanakkale Belediyesi
Ummuhan Şapçı Kütahya Belediyesi
Hülya Yıldız Gaziantep Belediyesi

Ünivesitelerden Katılan Yetişkin Gözlemci Delegeler

Arş. Gör. Eda Aktaş Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emine Artun Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Adem Aydın Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Balcı  Doğuş Üniversitesi
Yrd. Doç. DR. Mustafa Aydın Başar Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Öğrt. Gör. Arzu Bayındır Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Celal Bütün Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yücel Can Niğde Üniversitesi
Zeynep Seda Çavuş Düzce Üniversitesi
Araş. Gör. Mahmut Çitil Gazi Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Fatma Çalışan Demir  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Meral Elçi  Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü
Öğr. Gör. Adem Güneş Fatih Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Medera Halmatov Ağrı İrahim Çeçen Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat İnanç Muş Alparslan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Z. Verda İrtiş Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bülent Kara Niğde Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Kaya  Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Özgür Oğuz Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Demet Özdamar Dokuz Eylül Üniversitesi
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Prof. Dr. Hayrettin Parlakyıldız Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Halil Sağlam Uludağ Üniversitesi
Muhammed Atilla Sevim Yıldız Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Özcan Sezer Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Dr. Ömer Faruk Sönmez Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sibel Sönmez Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Rukiye Şahin Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Talas Niğde Üniversitesi
Doç. Dr. Lütfullah Türkmen Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Sevda Uluğtekin Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Betül Ulukol  Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Etem Yeşilyurt  Mevlana Üniversitesi

Prof. Dr. Ertuğrul Yörükoğulları Anadolu Üniversitesi

Hükümet Kuruluşlarından Katılan 
Yetişkin Gözlemci Delegeler

Figen BENEK Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı 

Fatih Kurtuluş Adalet Bakanlığı / Kütahya Çocuk Mahkemesi

Meksut Özcan Adalet Bakanlığı / Kartal 1. Çocuk Mahkemesi

Gülçin Şenyuva Adalet Bakanlığı

İbrahim USTA Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 

Dr. Süheyla Aliustaoğlu Adli Tıp Kurumu

Rahime BEDER ŞEN Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Süreyya KAVAKLI Başbakanlık İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı

Yusuf Said Müftüoğlu Cumhur Başkanlığı Sekreterliği

İbrahim AKIN  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sefa Öztürk Dışişleri Bakanlığı 

Özgür ULUDÜZ Dışişleri Bakanlığı 

Dilek Okkalı Şanalmış Devlet Planlama Teşkilatı

Yıldız Yapar Devlet Planlama Teşkilatı
Elif Arslan Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Dairesi 
Ahmet Çelik Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Dairesi 
Fatma DÖNMEZ Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Dairesi 
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Mustafa Cenk  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Abdurrahman Karabudak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Ali Osman ANILIR İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
Yılmaz DORUK İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü
Gülden Şakir İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
Av. Aşkın Yaşar Topuzoğlu İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi
Mustafa ÇADIR Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Asuman ALPAGUT Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kültür Varlıkları ve Müzeler 
 Genel Müdürlüğü
Ceren GÖĞÜŞ Kültür ve Turizm Bakanlığı - Araştırma ve Eğitim 
 Genel Müdürlüğü
Canan GÜLERYÜZLÜ Kültür ve Turizm Bakanlığı - Araştırma ve Eğitim 
 Genel Müdürlüğü
Melek DEMİRBAŞ MEB - Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 
 Genel Müd.
Müge EKİCİ MEB - Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Emin Gürkan MEB - Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Neşe Rafia GÜRSOY MEB - Okul Öncesi Eğitim Gen. Müdürlüğü
Niyazi KAYA MEB - İlköğretim Genel Müdürlüğü
Dicle Tekkaya MEB - Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Merdan Tufan MEB -  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
Mahmut TURAN MEB - Çıraklık ve Yaygın Eğitim Gen. Müdürlüğü
Osman DURAN MGK Genel Sekreterliği
Mehmet Akif Sütçü Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu  Başkanlığı 
Dr. Ruhi Kılıç Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma 
 Hizmetleri Genel Müdürü
Ahmet KÜÇÜK Milli Savunma Bakanlığı
Melek Demirbaş Özel Eğitim ve Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
 Müdürlüğü
Elif İlkay Özalp Özel Eğitim ve Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
 Müdürlüğü
Sinem Tarhan Özel Eğitim ve Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
 Müdürlüğü

Dudu Melek SABUNCUOĞLU Özürlüler İdaresi Başkanlığı
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Betül Yalçın Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Erem İlter Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Elçin Er Özürlüler İdaresi Başkanlığı

N. Hülya ALP RTÜK 

Dr. Abdulvahap Darendelioğlu RTÜK 

Prof. Dr. Davut Dursun RTÜK 

Selahattin Güven RTÜK 

Taha Yücel RTÜK 

Dr. Başak TEZEL Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü 

Mehmet Emin Ergel SHÇEK Şırnak İL Müdürü

Bekir YILDIZCI TRT Genel Müdürlüğü

TRT Çocuk Can Soysal

Barış Atalay Türkiye İstatistik Kurumu

SHÇEK Yetişkin Gözlemci Delegeleri
Fethinur Acar

Ali Fuat Alponat

İbrahim Bark

Osman Bilgin

Gülseren Canbolat

Harun Çelik

Bilal Çenet

Hurican Çufadar

Emin Eraslan

Mehmet Emin Ergel

Harun Hazır

Faruk İnan

Esra Kabadayı

Yusuf Kara 

Zeki Karataş

Dr. Özcan Kars 

Hasan Mutlu

Avni Özkaya

Harun Sarı

Sadettin Seymen

H. Betül Özdüzen Teker

Nurdan Tornacı

Fikret Yaman

İdris Yekeler

Gözlemci Yetişkin Delegeler

Aytül Akal Dr. Artun Avcı Tayfun Talipoğlu

Valiliklerden Katılan Yetişkin Gözlemci Delegeler
Selim Çelenk Trabzon Valiliği

Adem Karameşe Bartın Valiliği

Zeki Karataş Rize Valiliği
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81 İlin Çocuk Hakları Komitesi Yetişkin Başkan ve 
Üyeleri (Gözlemci Yetişkin Delege)

Ahmet Metin AĞIRBAŞ

İbrahim Ethem AKBULUT

Gürhan AKDEMİR

Cemal AKGÜN

İlkay AKSOY

H. Ayten AKYILDIZ

Elif ARAS

TOLGA ARITÜRK

Serdar ARSLAN

Öznur ATMACA

ONUR AYSOY

Gülşah BAL

Serhat BİLEN

AHMET CAN

Halil İmran CEYHAN 

Metin CİVAN

Hasan COŞKUN

Bilgi COŞKUN

Cezayir ÇELİK

Harun ÇELİK

Tekin ÇİFTÇİ

Gül ÇİMEN

Nazif DAĞ

Arzu DEMİR

Seray DEMİREL

Şebnem DEMİRÖRS

Davut ELMACI

Abdulaziz ENGİN

Ayten ERASLAN

V. Halis ERÇATIM

Emine ERMİŞ

Hediye ERTÜRK

Levent GARİBOĞLU

Yusuf GENÇ

DOĞAN GÜL

GÖKSEL GÜNEY

Y. Barış İNAL

Mustafa KABULLAR

Faruk KAÇMAZ

Seval KADIOĞLU

MEHMET KARABURÇ

CEMİLE KARAASLAN

Özcan KARADEMİR

Gökmen KARAMAN

Murat KAHRAMAN

Hamit KAYHAN

Birgül KOÇ

Ergun KULAK

ZAFER KUŞOĞULLARI

İbrahim KUTLU

Hatice KÜCÜKDUMAN

Mustafa LAFÇI

Faruk MACİT

Erdal Baki NALBANT

Mahmut ÖZBİLGİN

Kerem ÖZCAN

Celal SANCAR

Mustafa SARI

Sevim SEZEN

Eşref SÖNMEZ

Zeliha ŞAHİN

Faruk ŞAHİN

Aye ŞEN

Ali ŞENER

Oya TANYERİ

Muzaffer TAŞDEMİR

Ruveyda TAŞKAYA

Vedat TAŞKIRAN

Nevin TUNCER

Ahmet Fırat TUNÇ

Nurettin ULAŞ

Murat UNCU

Mehmet UZ

Salih VURGUN

Numan YAKUT

Ali YILDIRIM

Asım YOLAŞAN
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Kongre Bilim ve Değerlendirme Kurulu Üyeleri 
(Kongre Delegesi)

Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı

Doç. Dr. Müslüm Akıncı

Prof. Dr. Emine Akyüz

Prof. Dr. Adalet Alada

Prof. Dr. Sevil Atauz

Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın

Dr. İsmail Barış 

Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal

Prof. Dr. Selda Bülbül

Feyza Cansever

Yrd. Doç. Dr. Selda Çağlar 

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün

Prof. Dr. İsmail Doğan

Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu

Prof. Dr. Ertan Eğribel

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili

Dr. Fatih Erdoğan

Prof. Dr. İrfan Erdoğan

Prof. Dr. Cevdet Erdöl

Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz

Prof. Dr. Aydın Gülan

Prof. Dr. Şükrü Hatun

Prof. Dr. Hayati Hökelekli

Doç. Dr. Kemal İnal

Doç. Dr. Haluk İnce

Dr. Özcan Kars 

Dr. Ruhi Kılıç

Prof. Dr. Umran Korkmazlar

Prof. Dr. Esin Küntay

Prof. Dr. Nuray Sungur Oakley

Prof. Dr. Ayla Oktay 

Prof. Dr. Fahri Ovalı

Emine Öğün

Prof. Dr.  Saibe Oktay Özdemir

Prof. Dr. Mücahit Öztürk

Prof. Dr. Bengi Semerci  

Prof. Dr. Ali Seyyar

Prof. Dr. Yunus Söylet 

Prof. Dr. Edibe Sözen

Prof. Dr. Şevki Sözen

Prof. Dr. Adem Sözüer 

Mustafa Ruhi Şirin 

Prof. Dr. Korkut Tuna

Dr. Sevgi Usta 

Doç. Dr. Melikşah Yasin

Prof. Dr. Halûk Yavuzer

Dr. Muammer Yıldız 

Dr. Neylan Ziyalar

Prof. Dr. Bülent Zülfikar
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Kongre Yürütme Kurulu Üyeleri (Kongre Delegesi)
Ahmet Akçakaya

Mustafa Altıntaş

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün

Prof. Aydın Gülan

Önal İnaltekin

Dr. Özcan Kars

Dr. Ruhi Kılıç

Prof. Dr. Korkut Tuna

Gülgün Müftü 

Prof. Dr. Adem Sözüer

Mustafa Ruhi Şirin

Dr. Muammer Yıldız

Prof. Dr. Bülent Zülfikar

Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri ( Kongre Delegesi )
Köksal Abdurrahmanoğlu

Adem Arkadaş

Av. Abdülkerim Can Aslan

Emre Bayram

Melek Demirbaş

Av. Selçuk Abdullah Evliyaoğlu

Faruk Levent

Rıdvan Karabulut

Dr. Abdullah Karatay

Nuray Kaya

Av. Fahri Safa Küpçü

Av. Memduh Cemil Şirin

Serdar Ekrem Şirin

Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta

Yasemin Ünal

Evren Yiğit

Av. Mevlana İdris Zengin

Yrd. Doç. Dr. Neylan Ziyalar

Unicef Türkiye Temsilciliği Katılımı ( Gözlemci Delege )

Regina De Dominicis  Unicef Türkiye Temsilcisi Vekili

Nilgün Çavuşoğlu Unicef Türkiye Temsilciliği
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I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi (Proje Metni)
� 

Kongre’nin Amacı

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi medeniyetimizin güzellik, doğruluk, erdem, adalet, 
iyilik ve çocuğa saygı idealine dayalı;

çocuğun temel yararına öncelik verilerek sağlıklı büyüme ve sağlığını koruması, doğuştan 
getirdiği yetenekleri nitelikli bir eğitimle geliştirmesi, güç koşullarda kalma durumunda 
korunması, kendisini ilgilendiren konularda görüşüne başvurulması, ayrımcılık karşısın-
da her türlü tedbirlerin alınması, büyüme ve gelişme evrelerinde medeni, sosyal, ekono-
mik, kültürel haklarını öğrenmesi, talep etmesi ve hayata geçirilmesi; 

çocukla ilgili konularda ve çocuğa yönelik her türlü uygulama aksaklıkları ve nedenle-
ri konularında bireyin, toplumun ve Devlet’in çocuktan yana taraf olması ve katılımının 
sağlanması;

bütün çocuk sorunlarını çok alanlı bir yaklaşımla ele alarak, çocukbilim merkezli kuram, 
yöntem ve uygulama bütünlüğüne dayalı ve geçerli strateji ve modelleri belirlemek ama-
cıyla düzenlenecektir.

Kongre’nin Çağrısı

Çocukluk kavramı tarihi süreçte olduğu gibi yaşadığımız çağda da felsefi ve kültü-
rel boyutlarıyla sorunludur. Tarih boyunca çocukluk kavramının sorunlu olması, bire-
yin, toplumun ve Devlet’in çocuğa bakışından kaynaklanmaktadır. Buna karşılık son ço-
cuk hakları teorisi olan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin esas aldığı yaklaşım, yeni dünyanın 
nesne çocuktan özne çocuk anlayışına doğru evrilmesi yönündedir. Geleneksel, modern 

.



112   | I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

ve postmodern çocukluk anlayışlarının iç içe girdiği son çocukluk evresi ise yeni çocuk-
luk evresidir. Yeni çocukluk anlayışı çocuğu yaşadığı toplum ve ailesi içinde bütüncül ele 
alışı ile çocuktan sorumlu yetişkini ve çocukla ilgili tüm tarafları da dönüştüren bir yak-
laşımı içermektedir. 

Çocukların yetişkinlerle eşit hakları olmadığını ileri sürenler, eşit hak anlayışının akıl-
cı otorite figürünü zayıflatacağı gerekçesiyle bu görüşe mesafeli durmaktadır. Çocuk öz-
gürlüğünü savunanlar ise çocuk ile yetişkin haklarının eşit olmasını savunuyor. Aslında, 
çocuk ve yetişkin hakları birbiriyle çelişkili haklar değil, insan hakları bütününün ayrıl-
maz parçaları ve doğuştan kazanılmış haklardır. Çocuk-yetişkin haklarının eşitliğiyle ilgi-
li ana soru ise şudur: Çocuk hakları alanında toplumsal tutarlılık eksikliği mi vardır ? 

Dün olduğu gibi bugün de, çocuk ve yetişkin haklarının eşitliği konusunda toplumsal 
tutarsızlık ve çelişki devam etmektedir. Bu çelişki ise yetişkinlerin kendi hakları için daha 
ısrarlı davranış ve tutum ortaya koymalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle dünyada 
çocuğun korunması anlayışına ve eğilimine daha fazla ağırlık verilmektedir. Dolayısıyla 
çocuklar kendi haklarını ancak vekilleri olan yetişkinler aracılığıyla gerçekleştirebilmek-
tedir. Bu noktadan hareketle sorulacak ikinci soru şudur: Haklarını bilen çocuklar yetiş-
tirme anlayışımız var mıdır ? Bu anlayışı kavrayışımızın henüz gelişmediği yönündeki gö-
rüşlerin ağırlıklı olduğu tespitinden yola çıkılarak, hiç bir çocuğu dışta bırakmayan yeni 
bir çocuk hakları hareketine yönelmek gerekmektedir. Haklarını bilen çocuk yetiştirmek 
için gerçekleştirilecek çalışmaların öncelikli yaklaşımı ise, çocuk haklarına dayalı değer, 
tutum ve davranış değişikliğine yönelik olmalıdır.

Kongre’nin Gerekçesi

Türkiye çocuk hakları hareketi, en iyi şeyler önce çocukların hakkıdır düşüncesinin 
hayata nasıl geçirileceğine yönelik doğru yöntemin belirlenmesiyle başlayabilir.

I. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, medeniyetimizin çocuğa bakışını ve 27 Ocak 
1995 tarihinden itibaren iç hukukumuzun bir parçası haline gelen BM Çocuk Hakları  
Sözleşmesi’ni merkeze alarak, çocuk hakları politikalarından ve uygulamalarından so-
rumlu tüm tarafların çocuğun öncelikli yararı çerçevesinde, çocuk etkisi analizi - çözüm-
lemesi yöntemine dayalı; yasaların çocuk hukuku temelinde çocuk haklarıyla nasıl uyum-
lu duruma getirileceği ve ilgili uygulamanın nasıl gerçekleştirileceği hususları Kongre’nin 
birinci derecede önemli gerekçesidir. 

II. Kongre’nin ikinci öncelikli gerekçesi ilgili bütün tarafların görüşü alınarak 2012-
2016 Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi Belgesi’nin hazırlanması olarak öngörülmektedir.

III. Türkiye Çocuk Politikası’na açılım sağlayacak şekilde ülke ölçekli yol haritasının 
belirlenmesi Kongre’nin ortak gerekçesidir.
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Kongre’nin Hayali

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, çocuklar için ve çocuklarla birlikte çocuk sorun-
larının çözümüne yönelerek çocuk hakları kültürüne dayalı bir çocukluğun yaşanacağı 
Türkiye hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Önerilen Bildiri ve Proje Konuları

I. Çocuk Hakları Felsefesi

II. Medeniyet, Kültür ve Çocuk Hakları

III. Aile, Çocuk, Toplum, Devlet

IV. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan temel ilkeler
a) Çocuğun Temel Yararı.

• Yaşama hakkı

• Gelişme hakkı

• Korunma hakkı

b) Çocuğun görüşünün alınması

c) Çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi
(Yasa, uygulama sorumluluğu, izleme, çözüm önerileri)

V. Çocuğun Medeni Hakları ve Özgürlükleri
a) İsim ve tabiiyeti, kimliğinin korunması

b) İfade hakkı

c) Çocuğun bilgilenme hakkı

d) Çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlüğü

e) Dernek kurma ve toplantı hakkı

f) Özel hayatın korunması

g) İşkenceye; insanlık dışı, aşağılayıcı, zalim ceza ya da muameleye maruz kalmama 
hakkı

h) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri

VI. Ailenin ve Aile İçinde Çocuğun Korunması
a) Velayet ilişkisi ve ana baba sorumluluğu

b) Çocuk gelişimi ve aile içi etkileşim

c) Ailenin sorumluluğu
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d) Ailenin bütünlüğünün korunması

e) Aile içi istismar ve ihmal

f) Velayet ilişkisinin kötüye kullanılması

g) Ailenin dağılması halinde çocuğun temsili ve menfaatinin korunması

h) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri

i) Adolesan kız çocuklarının erken evliliklerinin önlenmesi

VII. Yerleştirme Durumunda Koruma
a) Evlat edinme, koruyucu aile, özel ve resmi kurum bakımı (Aileye alternatif 
kurumlarda çocuğun korunması)

b) Koruma kararını vermede yetki

c) Yerleştirmede yöntem

d) Alternatif kurumlarda ihmal ve istismara karşı koruma

e) Akrabaları ile yaşayan öksüz ve yetim çocukların sorunları ve çözüm önerileri

f) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri 

VIII. Temel Sağlık ve Refah
a) Çocuğun yaşama ve gelişme hakkı

b) Engelli çocuklar (Görme, işitme, konuşma, zihinsel, ortopedik, sosyal ve duygusal 
uyum güçlüğü ve süreğen hastalığı olan engelli çocuklar vd.)

c) Sosyal güvenlik ve çocukların bakımı için hizmet ve kurumlar

d) Sağlık ve sağlık hizmetleri

e) Hayat standardı

f) Güzel bir çevrede yaşama hakkı

g) Güç koşullardaki çocuklar için önleyici tedbir ve rehabilitasyon (Sokakta yaşayan 
çocuk, uyuşturucu, uçucu madde bağımlılığı)

h) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri

i) Çocuk ve yetersiz beslenme

j) Ergen (Adolesan) hakları

k) Şiddetten korunma hakkı

l) Diş sağlığı ve ağız bakımına kolay ve ücretsiz erişme hakkı

m) Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oyun odası ve çocuk kütüphanesi isteme hakkı

n) Hırpalanmış çocuk sendromundan korunma hakkı

o) Zorunlu aşılar dışında aşı olmayı reddetme hakkı
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IX. Eğitim, Serbest Zamanları Değerlendirme ve Kültürel Etkinlikler
a) Eğitimin amaçları

b) Eğitim, mesleki eğitim ve yönlendirme

c) Serbest zamanları değerlendirme, sosyal ve kültürel etkinlikler

d) Kız çocuklarının eğitimi

e) Eğitimde fırsat eşitliği (Eğitime erişim ve nitelikli eğitim alma hakkı)

f) Çocuk ve din eğitimi hakkı

g) Özel eğitime muhtaç engelli çocuklar (Görme, işitme, zihinsel, ortopedik, sosyal 
ve duygusal uyum güçlüğü ve süreğen hastalığı olan engelli çocuklar vd.)

h) Üstün zekalı / yetenekli çocukların eğitimi (Üstün yetenekli çocukların 
eğitimlerinin devlet tarafından sağlanması hakkı)

i) Çocuk hakları ve değerler eğitimi

j) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri

k) Pedagoji ve çocuk hakları

l) Çocuk hakları ve eğitim sistemi

m) Çocuk merkezli eğitim (Devlet merkezli eğitimden çocuk merkezli eğitime geçiş 
felsefesi)

n) Tüketim kültürü ve çocuk hakları

o) Çocukların sanat ve sanat faaliyetlerine erişebilme ve kolayca katılma hakkı

p) Çocukların iletişim tekniklerinden faydalanma hakkı; medyada yer alma hakkı

q) Öğretmen seçme hakkı

r) Özel yetenek gerektiren beden eğitimi, müzik dersi gibi dersleri reddetme hakkı

X. Özel Koruma Önlemleri ile Korunması Gereken Çocuklar
a) Acil durumdaki çocuklar

i) Mülteci çocuklar

ii) Silahlı çatışmadan etkilenmiş çocuklar

iii) Afetlerde öksüz ve yetim kalan çocuklar

b) Kanunla ihtilaf halindeki çocuklar

i) Küçüklere özgü hukukun uygulanması (Çocuk hukuku)

ii) Özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların durumu

iii) Yasalarda küçüklerin aleyhine hükümler

c) Sömürüye konu olan çocuklar (İstismar edilen çocuk)

i) Çocuk işçiliğini içeren ekonomik sömürü (Çalışan, dilendirilen çocuklar)
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ii) Uyuşturucu madde kullanımı

iii) Cinsel sömürü ve cinsel şiddet (Çocuk fuhuşu, bu sektörde ve pornografide 
kullanılan çocuklar)

iv) Çocuk kaçırma, satışı ve ticareti

d) Azınlık veya yerel gruba ait çocuklar

XI. Çocuk ihmali ve istismarı
(İhmal, psikolojik, fiziki, cinsel ve ekonomik istismar)

XII. Çocuk hakları eğitimi
a) Örgün eğitim (Müfredat ve ders kitaplarında çocuk hakları)

i) Okul öncesi

ii) İlköğretim birinci kademe

iii) İlköğretim ikinci kademe 

iv) Orta öğretim

v) Üniversite ve yüksekokullarda

vi) Lisansüstü eğitimde

b) Yaygın eğitim

c) Demokrasi ve insan hakları kültürü oluşumlarında ve faaliyetlerinde çocuk 
hakları eğitimi ve uygulamaları

XIII. Çocuk Yoksulluğu ve Çocuk Hakları

XIV. Anayasada ve Yasalarda Çocuk, Yasaların Çocuk Hakları ile Uyumlu Duruma 
Getirilmesi, Uygulanabilme  Koşullarının Tespiti ve Anayasada Çocuk

XV. Çocuk Hakları Kültürü ve Demokrasi (Gelenekler, örf ve töreler ve çocuk hakları; 
çocuk ve gençlik meclisleri)

XVI. Çocuk Hakları, Yaşama Ortamı, Mekan-Şehir 

XVII. Yerel Yönetimler ve Çocuk Hakları

XVIII. Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı (Özellikle sorun 
odaklı çocuk ve ilkgençlik edebiyatı)

XIX. Medya ve Çocuk Hakları (Medyada çocuğun yer alması, reklam ve çocuk)
a) Çocuk hakları açısından çocuk ihmali ve istismarı:

a) Nedenleri, sonuçları, uygulamalar ve izleme çalışmaları

XX. Çocuk Hak İhlallerinin İzlenmesi (Gönüllü çocuk avukatlığı)
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XXI. Çocuk Ombudsmanlığı (Model ve yasal çerçeve)

XXII. BM. Çocuk Hakları Sözleşmesi Ulusal İlerleme Raporları
a) Ulusal raporlar

b) Alternatif raporlar

XXIII. Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku

XXIV. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi / 2012-2016 (Amacı ve işlevi, ilkeleri, temel 
ölçütleri, misyonu, vizyonu, uygulama planı)

XXV. Türkiye’de Ulusal Çocuk Politikaları ve Uygulamalarının Etkililik ve Verimlilik 
Analizi

Kongre Çocuk Katılımı

Bildiri ve Proje Konuları

1. Güzel bir dünyada yaşama hakkında ne düşünüyorsunuz?

2. Önce sağlıklı büyümek: Niçin?

3. Eğitimde fırsat eşitliği (Nitelikli eğitim aldığınızı düşünüyor musunuz?)

4. Koruma altındaki çocuklara karşı ödevlerimiz nelerdir?

5. Çocuklar iş gücü mü (Çocuk yoksulluğu)? 

6. Engelli çocukların hakları (Görme, işitme, konuşma, zihinsel ve ortopedik vd.)

7. Çocuklar yargılanmalı mı? (Bir çocuğu sanık sandalyesinde gördüğünüzde ne dü-
şünürsünüz?)

8. Savaşlar, çocuklar ve barış

9. Çocuk ve demokrasi (Çocukların oy hakkı olmalı mı?)

10. Çocuklar için en önemli haklar hangileridir? Neden?

11. Çocuklara ayrımcılık yapılıyor mu?

12. Dünya çocukları için neler yapmak istersiniz?

13. Dünyanın geleceği için hayalleriniz nelerdir?

14. Sizi ilgilendiren konularda görüşünüz alınıyor mu? 

15. Çocuk dostu okul konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

16. Çocuk dostu şehir konusunda ne düşünüyorsunuz?

17. Büyükler de hata yapabilir: (Örnek verebilir misiniz?)
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Bildiri ve Proje Gönderme Koşulları

1. Kongre çocuk katılımı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Türkiye 
genelinde SHÇEK-UNICEF iş birliğinde düzenlediği Çocuk Forumu’na katılacak çocuk-
lar yanında, 9-18 yaş grubundaki her çocuk, belirtilen konuların birinde yazacağı bildiri 
ve projelerle kongreye başvuruda bulunabilir.

2. Çocuklar kongreye bildirili-projeli veya bildirisiz-projesiz ve ücret ödemeden katı-
labilir. Bildiriler ve proje başvuruları www.turkiyecocukhaklarikongresi.org ve  www.co-
cukvakfi.org.tr internet portalı üzerinden sisteme girilerek yapılacaktır.

3.  Bildiri ve projesi kabul edilen çocukların ulaşım, beslenme ve konaklama masrafla-
rı Çocuk Vakfı tarafından karşılanacaktır.

4. Kongre çocuk delegelerine kongrenin bütün yayınları ücretsiz verilecektir.

5. Kongreye bildiri ve proje ile katılmak isteyenler, bildiri özetlerini ve proje konula-
rını 200 kelimeyi aşmayacak biçimde Times New Roman karakterinde 12 punto ile ha-
zırlayacaklardır. Özet; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçlarını içermeli-
dir. Gönderilecek özet gönderiminde ve proje sunumunda üç adet fotoğraf ve üç adet tab-
lo eklenebilir.

6. Çocuk görüşünü kongreye yansıtmak amacıyla kabul edilmiş bildirilerde ve proje-
lerde her türlü görsel kullanılabilir ve sunum yapılabilir.

7. Çocukların göndereceği bildiriler ve projeler,

a) Çocuklardan oluşacak Seçici Kurul,

b) Kongre Bilim ve Değerlendirme Kurulu’nun ortak değerlendirmeleri sonunda be-
lirlenecektir.

8. Poster bildiri olarak kabul edilen bildiriler, kongre bildiriler kitabında yayımlana-
caktır.

Çocuk Bildirileri ve Projeler İçin Başvuru Takvimi

Bildiri ve proje özetleri son kabul tarihi: 15 Temmuz 2010

Bildiri ve proje özetleri geri bildirim tarihi: 15 Ağustos 2010

Bildiri ve proje son kabul tarihi: 1 Ekim 2010

Kongre tarihi: 25-27 Şubat 2011
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Kongre’nin Yöntemi

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, çocuk ve yetişkin katılımı ile gerçekleşecektir. 

1. Kongre öncesi iki çocuk ve iki yetişkin, Kongre Yürütme Kurulu tarafından Kong-
re Sözcüsü olarak seçilecektir.

2. Kongre Genel Kurulu çocuk ve yetişkin eş başkanla yönetilecektir.

3. Kongre açılış programından sonra önce kongrenin çocuk eş başkanı ve yetişkinler-
le eşit sayıda çocuk Divan Üyesi seçilecektir.

4. Kongre Genel Kurulu’nda önce çocuk komisyonlarının kararları müzakere edilecek 
ve sonuçlandırılacak, ardından yetişkin komisyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.

5. Kongre çocukların ve Kongre Genel Kurulu’nun hazırlayacağı, iki kongre eş başka-
nının okuyacağı iki ayrı kapanış bildirisiyle sonuçlanacaktır.

II. Kongre Takvimi

Ulusal düzeyde Çocuk Hakları Kongresi 3 yılda bir düzenlenecektir.

2013 yılında düzenlenecek ikinci kongrenin takvimi birinci kongrenin Genel 
Kurulu’nun seçeceği Kongre Sonuçlarını İzleme Kurulu tarafından belirlenecektir.

Kongre’nin Ulaşacağı Hedef Kitle

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, ülke ölçekli çocuk ve yetişkin nüfusun tamamına 
ulaşmak amacıyla Türkiye’de ilk kez düzenlenecek çocuk ve çocuk hakları kültürü bağla-
mında toplumsal duyarlılık ve değer üretmeye yönelik sosyal ve kültürel sorumluluk pro-
jesidir.

A) Bireyler

- Okul öncesi çocuklar

-İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğrencileri

- Ortaöğretim öğrencileri

- Anne-babalar

- Öğretmenler

- Bütün yetişkinler

B) Hükümet Kuruluşları
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- Aile ve Çocuktan Sorumlu Bakanlığa bağlı birimler (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü, Kadı-
nın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü)

- Milli Eğitim Bakanlığı (Merkez teşkilatı, il, ilçe birimleri ve bütün okullar)

- Sağlık Bakanlığı (Merkez teşkilatı, il, ilçe birimleri ve bütün okullar)

- İç İşleri Bakanlığı (Merkez teşkilatı, valilikler ve kaymakamlılar)

- Adalet Bakanlığı (Merkez teşkilatı, Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Islahevleri ve tutu-
kevleri)

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Merkez teşkilatı, bölge ve il müdürlükleri)

- Dış İşleri Bakanlığı (Merkez teşkilatı)

- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

C) Üniversiteler

- Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin eğitim, hukuk, edebiyat ve tıp 
fakülteleri (Çocuk Kültürü Araştırma Merkezleri, Çocuk Hakları Araştırma Merkezleri)

D) Uzman Sivil Toplum Kuruluşları

- Çocuk alanında çalışan uzman vakıflar, dernekler ve merkezler, engelli çocuklara 
hizmet veren kuruluşlar, toplum merkezleri, üniversitelerin çocuk hakları kulüpleri ve 
platformlar...

E) Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar

- BM Çocuk Fonu (UNICEF)

- UNESCO

- Dünya Sağlık Örgütü

- Dünya Gıda Fonu

- Uluslararası Çalışma Örgütü ve Çocuk İş Gücünün Kullanılmasının Önlenmesi Ko-
mitesi (ILO / IPEC)

- Mülteciler Yüksek Komiserliği

- BM Nüfus Fonu (UNFPA)

- BM Kalkınma Programı (UNDP)

F) Medya Kuruluşları

- Sesli, görüntülü, basılı medya ile gönüllü çocuk paydaşlığının kurulması
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Tarih: 25 - 27 Şubat 2011 

Yer: Haliç Kongre Merkezi, Sütlüce / İstanbul

Kongre’nin Himayesi:

Mehmet Ali Şahin 
TBMM Başkanı

Kongre Desteği

Selma Aliye Kavaf
(Aile ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı)

Kongreyi Düzenleyen Kurum Sorumluları

Prof. Dr. Yunus Söylet
(İstanbul Üniversitesi Rektörü)

Dr. İsmail Barış
(SHÇEK Genel Müdürü)

Mustafa Ruhi Şirin
(Çocuk Vakfı Başkanı)

Kongre Başkanı
 Prof. Dr. Aydın Gülan

Kongre Genel Yönetmeni
 Mustafa Ruhi Şirin

Kongre Sözcüleri 

 Çocuk Sözcüler

 Ümmühan Zeynep Bilgili (11 Yaşında)

 Fatih Bayar (15 Yaşında)

 Yetişkin Sözcüler

 Prof. Dr. Korkut Tuna 
 (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi   Dekanı)

 Dr. Özcan Kars
 (SHÇEK Genel Müdür Yardımcısı)
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Bilim ve Değerlendirme Kurulu 

Prof. Dr. Adalet Alada

Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu

Prof. Dr. Adnan Yüksel

Prof. Dr. Adem Sözüer

Prof. Dr. Ahmet Aydın

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili

Doç. Dr. Ali İhsan Dokucu

Prof. Dr. Ali Köse

Prof. Dr. Ali Seyyar

Prof. Dr. Aydın Gülan

Prof. Dr. Ayla Oktay 

Prof. Dr. Bekir Karlığa

Prof. Dr. Bekir Onur

Prof. Dr. Bengi Semerci

Av. Betül Onursal

Dr. Bülent İlik

Prof. Dr. Bülent Zülfikar

Doç. Dr. Cengiz Halûk İnce

Prof. Dr. Cevdet Erdöl

Doç. Dr. Coşkun Yorulmaz

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu

Prof. Dr. Edibe Sözen

Prof. Dr. Emine Akyüz

Emine Öğün

Prof. Dr. Ertan Eğribel

Prof. Dr. Erol Göka

Prof. Dr. Esin Küntay

Prof. Dr. Fahri Ovalı

Dr. Fatih Erdoğan

Prof. Dr. Fazilet Aksu

Prof. Dr. Ferhunde Öktem

Prof. Dr. Feridun Yenisey

Feyza Cansever

Prof. Dr. Füsun Akarsu

Prof. Dr. Füsun Sokullu - Akıncı

Doç. Dr. Gökhan Oral

Prof. Dr. Halil Ekşi

Prof. Dr. Halil İbrahim Bahar

Prof. Dr. Halis Ayhan

Prof. Dr. Haluk Yavuzer

Prof. Dr. Hayati Hökelekli

Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu

Prof. Dr. Hüseyin Peker

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Doç. Dr. İbrahim Cılga

Prof. Dr. İlgi Ertem

Prof. Dr. İlhan Kutluer

Prof. Dr. İrfan Erdoğan

Dr. İsmail Barış (SHÇEK )

Prof. Dr. İsmail Doğan

Doç. Dr. Kemal İnal

Prof. Dr. Kemal Sayar

Prof. Dr. Korkut Tuna

Doç. Dr. Mehmet Hakan Türkçapar

Mehmet Öğün

Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz

Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın

Doç. Dr. Melikşah Yasin

Prof. Dr. Musa Tosun

Dr. Muammer Yıldız (MEB)
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Mustafa Ruhi Şirin (Çocuk Vakfı)

Prof. Dr. Mücahit Öztürk

Prof. Dr. Münevver Bertan

Doç. Dr. Müslüm Akıncı

Prof. Dr. Nebi Özdemir

Dr. Neylan Ziyalar

Doç. Dr. Nesrin Dilbaz

Prof. Dr. Nuray Sungur Oakley

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel

Prof. Dr. Orhan Çeker

Dr. Özcan Kars (SHÇEK)

Prof. Dr. Rona Serozan

Dr. Ruhi Kılıç (MEB)

Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir

Prof. Dr. Sefa Saygılı 

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün

Prof. Dr. Selda Bülbül

Yrd. Doç. Dr. Selda Çağlar 

Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal

Dr. Sevgi Usta Sayıta

Prof. Dr. Sevil Atauz

Prof. Dr. Şevki Sözen

Prof. Dr. Şükrü Hatun

Prof. Dr. Teoman Duralı

Prof. Dr. Tolga Dağlı

Prof. Dr. Tülay Erkan 

Prof. Dr. Umran Korkmazlar

Prof. Dr. Yunus Söylet

Prof. Dr. Ziya Selçuk

Yürütme Kurulu: 
Prof. Dr. Adem Sözüer (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Ahmet Akçakaya (Çocuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet Aydın İstanbul Vali Yardımcısı (Sağlıktan Sorumlu)

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili (İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü)

Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu (İstanbul İl Sağlık Müdürü) 

Prof. Aydın Gülan (Kongre Başkanı) 

Prof. Dr. Bülent Zülfikar (Türkiye Hemofili Derneği Başkanı)

Gülgün Müftü (ICC Uluslararası Çocuk Hakları Merkezi)

Harun Kaya İstanbul Vali Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

İlyas Yılmaz (İstanbul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürü) 

Prof. Dr. Korkut Tuna (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı)

Dr. Muammer Yıldız (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü)

Mustafa Altıntaş İstanbul Vali Yardımcısı (Sosyal Hizmetlerden Sorumlu)

Mustafa Ruhi Şirin (Çocuk Vakfı Başkanı)
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Katılım Koşulları:

Kongreye bildirili-projeli ve bildirisiz-projesiz gelinebilir. Bildirisi ve projesi kabul edi-
len katılımcılardan kongre ücreti alınmayacaktır. Ulaşım ve konaklama ücreti katılımcı-
lar tarafından ödenecektir. Konaklama için kongre takvimine uygun olarak ayrıca duyu-
ru yapılacaktır.

1. Kongreye bildiri-proje ile katılmak isteyenler bildiri özetlerini ve proje konularını 
400 kelimeyi aşmayacak biçimde Times New Roman karakterinde 12 punto ile hazırlaya-
caklardır. Araştırmaya dayalı bildiri özetlerinde; giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bö-
lümlerine yer verilmelidir. Araştırmaya dayalı olmayan bildiri özetleri de gönderilebilir. 
Bildiri ve proje başvurularında üçer adet fotoğraf ve tablo eklenebilir.

2. Kongre için katkı yapmak isteyenler için Çocuk Vakfı’nın Vakıflar Bankası Osman-

Önal İnaltekin (İstanbul SHÇEK İl Müdürü) 

Dr. Özcan Kars (SHÇEK Gn. Md. Yrd.)

Dr. Ruhi Kılıç (MEB Ö.E. ve R. D. Hiz. Genel Müdürü)

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün (İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim 
 Fakültesi Dekanı)

Prof. Talat Sait Halman (UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı)

Düzenleme Kurulu:

Dr. Abdullah Karatay

Av. Abdülkerim Can Aslan

Adem Arkadaş

Dr. Ayşegül Somçelik Köksal

Beyza Akyüz

Elif Konar

Dr. Emrah Akbaş

Emre Bayram

Evren Yiğit

Av. Fahri Safa Küpçü

Faruk Levent

Köksal Abdurrahmanoğlu

Melek Demirbaş

Av. Memduh Cemil Şirin

Av. Mevlâna İdris Zengin

Yrd. Doç. Dr. Neylan Ziyalar

Nuray Kaya

Rıdvan Karabulut

Av. Selçuk Abdullah Evliyaoğlu

Serdar Ekrem Şirin

Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta Sayıta

Av. Tuğba Eryıldız

Yasemin Ünal

Yusuf Ahmet Kulca

Yüce Zerey
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bey Şubesi’ndeki hesap numarası: 00 158 00 728 488 65 19 

3. Bildiri özeti başvuruları, Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendikten 
sonra 15 Ağustos 2010 tarihine kadar katılımcılara bildirilecektir.

4. Kongrede bildiri ve projesi kabul edilenlere kongrenin ilgili kitabı ücretsiz verile-
cektir.

5. Poster bildiri olarak kabul edilen bildiriler ve projeler kongre bildiriler kitabında ya-
yımlanacaktır.

6. Kongreye, kongrenin konu başlıklarında araştırmalarla da katılınabilir. Araştırma-
lar için bildiri-proje özeti gönderim ölçütleri geçerlidir. Kongre araştırma kitabı ayrıca ya-
yımlanacaktır.

7. Kongreye bildiri-proje-araştırma başvuruları kongrenin internet portalı üzerinden 
(www.turkiyecocukhaklarikongresi.org.tr, www.cocukvakfi.org.tr) sisteme girilerek yapı-
lacaktır.

8. Kongre konaklama bilgileri ayrıca duyurulacaktır. 

Açıklama: Başvuru formuna daha sonra web sitesinde yer verilecektir.

Umut Var... Ve Hep Olacak!..

İletişim:

Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi
Zafer Sokağı No: 17
Nişantaşı 34371 İstanbul

Telefon: 0 212 240 41 96 -240 23 83
Belgegeçer: 0 212 230 01 25

www.cocukvakfi.org.tr
www.turkiyecocukhaklarikongresi.org
cocukhaklariokulu@cocukvakfi.org.tr
bilgi@cocukvakfi.org.tr.com
info@turkiyecocukhaklarikongresi.org

İstanbul Üniversitesi
www.istanbul.edu.tr

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
www.shcek.gov.tr
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The First Children’s Rights Congress In Turkey
(February 25-27, 2010- Istanbul)

� 
Children’s Rights for Children’s Republic 

The Aım Of The Congress 

Based on ideals of fairness, honesty, righteousness, justice, benevolence and respect to 
the child in our civilization, the First Children’s Rights Congress in Turkey is organized 
to contribute to the following:

In accordance with the United Nations Convention on the Rights of the Child 
(UNCRC), every child’s inherent potential is developed to the maximum extent possib-
le with a quality education for the best interest of the child; every child is protected when 
and if under difficult circumstances; every child is heard on matters concerning him/her; 
every child is protected from all forms of discrimination; every child learns, demands, 
and realize her/his civil, political, social, economic and cultural rights so that child rights 
culture takes root in society; 

Identifying implementation problems and their causes as to how adults, communities, 
society and the State ought to honour their responsibilities towards the child in legal, judi-
cial and administrative and other procedures so that every child’s best interest is attained; 

Utilizing multidisciplinary and child centered science theories, methodologies, and 
scientific in order to contribute to nationwide information generation to help solve all 
problems of all children.

Thinking of all children in one child
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A Call to Actıon

Today, like in the past, the concept of childhood is still problematic from philosophi-
cal and cultural perspectives. The reason is the perception of children in societies and the 
State. With the UNCRC, its approach and principles, we witness an evolution from the 
child being the object of charity to the child being the subject of rights. The final era of 
the childhood concept where the traditional, modern and post-modern childhood con-
cepts are intertwined is the new childhood phase. The new childhood concept approac-
hes the child holistically taking into consideration the family and the society the child li-
ves in and evolves not only the adult responsible for the child, but also all other parties 
that are liable. The modern childhood paradigm is when you look at it this way is also a 
modern adulthood paradigm. When describing the new childhood, the new adulthood is 
also being described. 

The common factor of all development theories regarding recognizing and understan-
ding the child and the childhood concept is that the child reiterates the history of man-
kind. On the other hand, even today, people have not been able to agree on a consensus 
whether a child has the same rights as the adults.  The people who suggest that children 
do not have the same rights as adults oppose to equal rights since they believe that the 
concept of equal rights will undermine the rational authority figure. The ones who ad-
vocate for the freedom of children advocate for equal rights for both children and adults. 
Actually, the children’s and the adults’ rights do not contradict with each other. They are 
an integral part of human rights and they are earned at birth. The main question about 
children’s and adults’ rights being equal is “Is there an inconsistency within the society re-
garding children’s rights?” The answer is YES. Just like yesterday, today there is still a dis-
tinctive social inconsistency and discrepancy regarding the equality of rights. The reasons 
behind the discrepancy are that the adults are more persistent when it comes to defen-
ding their rights compared to children and that the World is more and more inclined to 
the concept of protecting children. Therefore, children can only advocate for their rights 
through their adult surrogates. So the second question is, “Do we have an understanding 
when it comes to raising children who know their rights?” Based on the commonly agre-
ed fact that this understanding is not completely perceived by the society, it is essential to 
tend to a children’s rights movement where no children will be excluded. The main stra-
tegy of the actions which will be taken in order to raise children who know their rights is 
to cause a change in attitude by generating a constant information flow and raising awa-
reness.  
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The Mıssıon Of The Congress

The children’s rights movement in Turkey may start by establishing the method for 
how to implement the idea “all best things are primarily children’s right” into real life.  

I. First Children’s Rights Congress in Turkey bases its principles on The United Na-
tions Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Its primary mission is to en-
sure that all parties responsible for children’s rights policies and practices are examined 
by the child impact analysis-test within the scope of children’s best interest (the practi-
ces’ psychological, social, cultural, legal, economic, political and strategic impacts on the 
children and the society are to be examined) and to generate solutions and opinions as to 
how the current laws can be aligned with children’s rights and establish the reasons be-
hind discrepancies. 

 II.  The secondary mission is to constitute Turkey’s Children’s Rights Strategy 2012-
2016 (focusing on formal and mass education) by consulting all relevant parties (children, 
adults, government organizations, local administration, universities, experts, NGO’s). 

 III. The third mission of the Convention is to determine all issues regarding children 
incorporating Turkey’s Policy on Children based on children’s rights culture. 

The Vısıon Of The Congress 

The First Congress on Children’s Rights in Turkey is organized with an aim to realize a 
vision of Turkey where problems are addressed through working with and for children 
and children will live a childhood with a culture of child rights. 

The Tentatıve Lıst Of Themes For Papers And Projects 

I.  The Philosophy of Children’s Rights 

II.  Civilization, Culture and Children’s Rights 

III. Family, Child, Society, State 

IV. The guiding principles of the United Nations Convention on the  Rights of the Child 
(UNCRC) 

a) non-discrimination  

b) right to life, survival and development  

c) best interest of the child

d) right to be heard 

(in law, obligation to implement, monitoring, addressing the problems)     
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V.  The Civil Rights and Freedoms of the Child 

a) right to a name, nationality and identity 

b) freedom of expression 

c) right to access to appropriate information 

d) freedom of thought, religion and conscience. 

e) freedom of association and peaceful assembly 

f) protection of privacy 

g) prohibition of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment  

h) identifying shortcomings in implementation and solutions

VI. Protection of Family and the Child within the Family 

a) Guardianship and the responsibility of the parents 

b) Child development and interaction within the family

c) Responsibility of the family 

d) Protecting the family environment

e) Exploitation, abuse and neglect within the family 

f)  Misuse of guardianship institution 

g) Representation of the child and protection of the child’s  best interest in family 
breakdowns  

h) Identifying shortcomings in implementation and solutions 

i) Prevention of early marriage of adolescent girls 

VII. Protection of the Child in Alternative Family Care and Institutional Placement 

a) Adoption, foster care, private and government institutions (Alternative Family 
Care and Institutional Placement) 

b) Mandate for the determination of a protection decree 

c) Method of placement 

d) Protection against neglect and abuse in alternative care  institutions 

e) Th e problems of children without parents living with their relatives and suggested 
solutions 

 f) Identifying shortcomings in implementation and solutions 

VIII. Basic Health and Welfare

a) Th e child’s right to life, survival and development 
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b) Children living with disabilities 

c) Social security and child care services and institutions  

d) Health and Healthcare 

e) Standard of living adequate for the child’s physical, mental, spiritual, moral and 
social development 

f) Children’s right to a clean environment

g) Preventive measures and rehabilitation for children in diff icult circumstances 
(including children who live/work on the streets, with substance abuse issues) 

h) Identifying shortcomings in implementation and solutions 

i) Child and malnutrition 

j) Rights of the adolescents 

k) Th e right to protection from violence 

l) Easy and free access to oral care 

m) Th e right to demand a playroom and a children’s library  in hospitals and other 
health institutions 

n) Th e right to be protected from battered child syndrome 

o) Th e right to refuse vaccines which are not mandatory  

IX. Education, leisure and cultural activities 

a) Aims of education   

b) Education, vocational education and guidance 

c) Leisure and cultural activities 

d) Education of the girls 

e) Equality of opportunity in education 

(Th e right to access to education and quality education)

f) Children and right to a religious education 

g) Children living with disabilities and their right to education 

h) Education of gift ed and special children (Th e right to demand special education 
from the State)

i) Children’s rights and values education

j) Identifying shortcomings in implementation and solutions 

k) Pedagogy and children’s rights 

l) Children’s rights and education system 

m) Child-centred education (Transition from state-centric education to child-centric 
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education, the education philosophy) 

n) Consumerism and children’s rights 

o) Th e right to access and participate in arts and artistic activities 

p) Children’s right to access to communication technology;  right to appear in media 

r) Th e right to choose a teacher 

s) Th e right to refuse courses which require special skills  such as gymnastics, music 
classes etc. 

X. Children in need of Special Protection Measures

a) Children in situations of emergency 

i)  Refugees 

ii) Children in armed confl ict 

iii) Children who lost parents aft er natural disasters   

b) Children in confl ict with the law 

i)  Th e implementation of juvenile justice  

ii) Th e state of children who are deprived of their liberty 

iii) Legal provisions in laws that are against children 

c) Children in situations of exploitation

i) Economic exploitation of child labour (working children, children who are forced to beg) 

ii) Substance abuse 

iii) Sexual abuse and sexual violence (Child prostitution, child pornography etc) 

iv) Commercial sexual explaoitation of children including abduction and child traff icking

d) Children belonging to a minority or an indigenous group 

XI. Child abuse and neglect (Neglect, psychological, physical, sexual and economic 
abuse) 

XII. Children’s Rights Education

a) Formal Education (Children’s Rights included in  curriculum and textbooks)

i)    Pre-School 

ii)   Primary and secondary education

iiii) High School

v) Colleges and Universities  

vi) Graduate and Post Graduate Education

b) Non-formal and informal Education
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c)  Education on Child Rights and Practices in democracy  and human rights 
constitutions   

XIII. Child Poverty and Rights of the Child 

XIV. I. Children in Constitution and Laws, Harmonisation of Laws with UNCRC or 
and Transposition of UNCRC into domestic law, identification of condition of imple-
mentation of UNCRC

XV. The Culture of Children’s Rights and Democracy (Traditions, customs and rituals, 
children’s rights; Children amd young people’s assemblies)

XVI. Children’s Rights, Living Environment, City and Neighborhood 

XVII. Local Administrations and Child Rights 

XVIII.  Children and Adolescent Literature within the Context of Child Rights 
(especially focusing on problems) 

XIX. Media and Children’s Rights 

(Children in media, advertising and children) 

a) Child neglect and abuse from child rights perspective

b) Th e reasons, implications, implementation and monitoring 

XX. Monitoring Child Rights Violations (Voluntary Advocates of Children)

XXI. Child Ombuds Institutes   (As a model and within legal framework) 

XXII. State party Progress Reports on UNCRC

a)  State party Reports

b) Alternative Reports

XXIII. Children’s Rights and Children’s Law 

XXIV. I.Turkey’s Child Rights Strategy and Plan of Action / 2011-2015  (The objective 
and the Role, Principles, Basic Criteria, Mission, Vision, Plan of Action)

XXV. The Efficiency and Impact Analysis of National Policies and Programmes Con-
cerning Children in Turkey 

Chıldren’s Partıcıpatıon In The Congress 

Paper, Poster and Project Presentation Themes 

1.  How do you think about living in a beautiful world? 

2.  Health, first. Why? 
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3. Equal opportunities in education (Do you believe you are receiving quality educa-
tion?)

4. What are our responsibilities to the children who are under protection? 

5. Are children a kind of workforce? (Poverty of Children) 

6. The rights of disabled children (hearing impaired, speech  impediment, mentally 
deficient, orthopedic impediment,  lack of social and emotional skills etc )

7.  Should children be tried in open courts?  (How do you feel when you see a child in 
the dock?)

8. Wars, children and peace 

9. Children and Democracy  (Should children have the right to vote?)

10. What are the most important rights of the children? Why?

11. Are children facing discrimination? 

12.  What would you like to do for the children of the world? 

13. What are your dreams regarding the future of the World?

14. Do they ask for your opinion and thoughts when it comes to issues concerning you? 

15. What are your thoughts regarding child-friendly schools? 

16. What are your thoughts regarding child-friendly cities? 

17. Adults can make mistakes, too.  (Can you give any examples?)

Instructions for Submission of Paper, Poster and 
Project Presentations 

1. Children’s Participation in the Congress: Apart from the children attending the 
Children’s Forum organized by Social Services and Child Protection Agency in coope-
ration with UNICEF, children between ages 9 and 18 may apply for participating in the 
congress by a paper he/she write about one of the themes stated above and/or a project. 

2. Children may attend the congress with/without  a paper and project at no charge. 
paper presentations and projects can be submitted via www.turkiyecocukhaklarikongre-
si.org   and www.cocukvakfi.org.tr.

3.  Costs of transportation, accommodation and food for the children whose papers, 
posters and projects have been approved will be covered by the Children’s Foundation. 

4. The child delegates who attend the Congress will receive complete set of publicati-
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ons of the congress, free of charge. 

5. Children who wish to attend the congress with a paper, poster presentation, and/or 
a project, are required to submit an abstract in maximum of 200 words in Times New Ro-
man font, size 12. The abstract should include the objective, method, findings and results 
of the project if the presentation is about a project. Three photographs and three charts 
may be used in the abstract and the project presentation. 

6. In order to reflect children’s views and opinions, all sorts of visuals and presentation 
techniques can be used with the approved papers and projects. 

7.  The paper, poster and project presentations that will be submitted by the children 
will be evaluated and approved by both 

 a) Selection Committee composed of children 

 b) and Congress Academic and Evaluation  Board.

8. The presentations that will be accepted as poster presentations will be published in 
the Congress Proceedings. 

Th e Timetable for Children’s Submission of Presentations

Deadline for submission of paper and project abstracts: July 15th, 2010

Deadline for feedback on paper and project abstracts August 15th, 2010

Deadline for acceptance of papers and projects October 1st, 2010

Th e date of the Congress February 25-27, 2010

Governıng Of The Conventıon 

The First Children’s Rights Congress in Turkey will take place with the participation 
of children and adults. 

1. Before the Congress, two children and two adults designated by the Congress’ Stee-
ring Committee will be appointed as Spokespersons for the Congress. 

2. Congress’ Steering Committee will be governed by child and adult co-presidents. 

3. After determining the Congress’ opening programme, the child co-president of the 
Congress and Council members will be designated. The Council will consist of equal 
number of adults and children. 

4. At the Congress’ Plenary Session, the decisions made by children’s commissions will 
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be discussed and concluded before the adults’ commission’s decisions and projects.

5. The Congress will end with two different closing declarations that will be read by the 
two co-presidents of the Congress.

II. Congress Agenda

The National Congress on Children’s Rights will be organized every 3 years. Agenda 
for the Second Congress that will be organized  in 2014 will be determined by the Cong-
ress Results Follow-Up  Committee whose members will be designated by Plenary Com-
mittee.

Target Audience 

The First Children’s Rights Congress in Turkey is a social and cultural responsibility 
project with the goal to reach all child and adult population in Turkey. The objective of 
the Congress that is being held for the first time in Turkey is to create social leaning and 
value in the context of children’s rights. 

A) Individuals

- Pre-school children

- Primary schools pupils 

- High school pupils 

- Parents

- Teachers 

- All adults

B) Government Institutions

- Institutions affiliated with Ministry of State Responsible for Family, Women and 
Children (Social Services and Child Protection Agency, Republic of Turkey Prime Mi-
nistry Administration for Disabled People, Family and Social Welfare Department, Gene-
ral Directorate for Women’s Status)

- Ministry of Education (central administration, cities, districts, and all schools) 

- Ministry of Health (central administration, cities, districts, and all schools)

- Ministry of Internal Affairs (central administration, governorship, districts)

- Ministry of Justice (central administration, Juvenile Courts, Juvenile House of Cor-
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rection)

- Ministry of Labour and Social Security (central administration, regional and city di-
rectorates) 

- Ministry of Foreign Affairs (central administration)

- Secretariat General for European Union Affairs 

C) Universities

The Teaching, Law, Literature and Medical Faculties of all State and Private  Universi-
ties in Turkey (such as Child Culture Research Centers, Children’s Rights Research Cen-
ters)

D) Specialized Non-Government Organizations 

Specialized foundations, associations, centers that focus on children, institutions that 
serve disabled children, community centers, University clubs that focus on child rights 
and relevant platforms. 

E) Institutions and Organizations Affiliated with United Nations 

- UNICEF

- UNESCO

- World Health Organization

- World Food Programme

- International Labour Organization and International Programme on the Eliminati-
on  of Child Labour (ILO/IPEC) 

- UN Refugee Agency (UNHCR)

- UN Population Fund (UNFPA )

- UN Development Programme (UNDP)

- International Organisation for Migration (IOM)

F) Media Organizations

Building a stakeholder relationship with audio, broadcast and print media on issues 
concerning children. 

Date    :  February 25-27, 2010

Venue :   Haliç Convention Center / Beyoğlu- ISTANBUL
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The Congress Is Organızed Under The Auspıces Of 

Mr. Mehmet Ali Şahin 
Speaker of the Grand National Assembly of Turkish Republic

The Supporter Ministry of the Congress 

Ms. Selma Aliye Kavaf
(Minister of State Responsible for Family, Women and Children)

The Congress Organizers

Prof. Dr. Yunus Soylet 
(President of Istanbul University) 

Dr. Ismail Baris 
(General Manager of SHÇEK)

Mustafa Ruhi Sirin
President of Children’s Foundation

Chairman of Congress 

 Prof. Dr. Aydın Gulan

General Director of the Congress 

 Mustafa Ruhi Sirin

Spokespersons

 Children and young people

 Ummühan Zeynep Bilgili (11 years old)

  Fatih Bayar (15 years old)

 Adults

 Prof. Dr. Korkut Tuna 
 (The Dean of Faculty of Literature, Istanbul University)

 Dr. Ozcan Kars
 (Assistant General Manager of SHÇEK)
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Academic and Evaluation Board 

Prof. Dr. Adalet Alada

Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu

Prof. Dr. Adnan Yüksel

Prof. Dr. Adem Sözüer

Prof. Dr. Ahmet Aydın

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili

Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu

Prof. Dr. Ali Köse

Prof. Dr. Ali Seyyar

Prof. Dr. Aydın Gülan

Prof. Dr. Ayla Oktay 

Prof. Dr. Bekir Karlığa

Prof. Dr. Bekir Onur

Prof. Dr. Bengi Semerci

Att. Betül Onursal

Dr. Bülent İlik

Prof. Dr. Bülent Zülfikar

Ass.Prof. Dr. Cengiz Halûk İnce

Prof. Dr. Cevdet Erdöl

Ass.Prof.. Dr. Coşkun Yorulmaz

Prof. Dr. Doğan Cücelloğlu

Prof. Dr. Edibe Sözen

Prof. Dr. Emine Akyüz

Emine Öğün

Prof. Dr. Ertan Eğribel

Prof. Dr. Erol Göka

Prof. Dr. Esin Küntay

Prof. Dr. Fahri Ovalı

Dr. Fatih Erdoğan

Prof. Dr. Fazilet Aksu

Prof. Dr. Ferhunde Öktem

Prof. Dr. Feridun Yenisey

Feyza Cansever

Prof. Dr. Füsun Akarsu

Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı

Ass. Prof. Dr. Gökhan Oral

Prof. Dr. Halil Ekşi

Prof. Dr. Halil İbrahim Bahar

Prof. Dr. Halis Ayhan

Prof. Dr. Halûk Yavuzer

Prof. Dr. Hayati Hökelekli

Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu

Prof. Dr. Hüseyin Peker

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Ass.Prof.  Dr. İbrahim Cılga

Prof. Dr. İlhan Kutluer

Prof. Dr. İrfan Erdoğan

Dr. İsmail Barış 

Prof. Dr. İsmail Doğan

Ass.Prof. Dr. Kemal İnal

Prof. Dr. Kemal Sayar

Prof. Dr. Korkut Tuna

Ass.Prof. Dr. Mehmet Hakan Türkçapar

Mehmet Öğün

Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz

Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın

Ass.Prof. Dr. Melikşah Yasin

Prof. Dr. Musa Tosun

Dr. Muammer Yıldız 

Mustafa Ruhi Şirin 
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Prof. Dr. Mücahit Öztürk

Prof. Dr. Münevver Bertan

Ass.Prof. Dr. Müslüm Akıncı

Prof. Dr. Nebi Özdemir

Dr. Neylan Ziyalar

Ass.Prof. Dr. Nesrin Dilbaz

Prof. Dr. Nuray Sungur Oakley

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel

Prof. Dr. Orhan Çeker

Dr. Özcan Kars 

Prof. Dr. Rona Serozan

Dr. Ruhi Kılıç (Ministry of Education)

Prof. Dr.  Saibe Oktay Özdemir

Prof. Dr. Sefa Saygılı 

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün

Prof. Dr. Selda Bülbül

Ass.Prof. Dr. Selda Çağlar 

Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal

Dr. Sevgi Usta Sayıta

Prof. Dr. Sevil Atauz

Prof. Dr. Şevki Sözen

Prof. Dr. Şükrü Hatun

Prof. Dr. Teoman Duralı

Prof. Dr. Tolga Dağlı

Prof. Dr. Tülay Erkan 

Prof. Dr. Umran Korkmazlar

Prof. Dr. Yunus Söylet

Prof. Dr. Ziya Selçuk 

Steerıng Commıttee: 

Prof. Dr. Adem Sözüer  (The Dean of Faculty of Law, Istanbul University)

Ahmet Akçakaya  (Children’s Foundation, Board Member)

Ahmet Aydın  Deputy Governor of Istanbul (Responsible for Healthcare)

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili Director of Culture and Tourism, Istanbul

Prof.  Dr. Ali İhsan Dokucu Local Health Director, Istanbul 

Prof. Aydın Gülan (President of the Convention)

Prof. Dr. Bülent Zülfikar (President of the Hemophilia Association in Turkey)

Gülgün Müftü ( ICC International Children’s Center)

Harun Kaya Deputy Governor of Istanbul (Responsible for Education)

İlyas Yılmaz (Local Director of Labour and Social Security Department,  
 Istanbul)

Prof. Dr. Korkut Tuna (Dean of Faculty of Literature, Istanbul University) 

Dr. Muammer Yıldız Local Director of Education, Istanbul 

Mustafa Altıntaş Deputy Governor of Istanbul (Responsible for Social Services)



140   | I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

Mustafa Ruhi Şirin (President of Children’s Foundation)

Önal İnaltekin SHÇEK Istanbul Director 

Dr. Özcan Kars ( SHÇEK Assitant Director )

Dr. Ruhi Kılıç (Ministry of Education PE and RD Services Director) 

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün (Dean of Hasan Ali Yücel Faculty of Education, Istanbul 
 University)

Prof. Talat Sait Halman  (Chairman of UNICEF National Committee, Turkey)

Organızıng Commıttee

Dr. Abdullah Karatay

Att. Abdülkerim Can Aslan

Adem Arkadaş

Dr. Ayşegül Somçelik Köksal

Beyza Akyüz

Elif Konar

Dr. Emrah Akbaş

Att. Fahri Safa Küpçü

Faruk Levent

Köksal Abdurrahmanoğlu

Dr. Mazlum Çöpür

Melek Demirbaş

Att. Memduh Cemil Şirin

Att. Mevlâna İdris Zengin

Ass.Prof. Dr. Neylan Ziyalar

Nuray Kaya

Rıdvan Karabulut

Att. Selçuk Abdullah Evliyaoğlu

Serdar Ekrem Şirin

Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta Sayıta

Att. Tuğba Eryıldız

Yasemin Ünal

Yusuf Ahmet Kulca

Yüce Zerey

Condıtıons for Partıcıpatıon

The Congress accepts participants with and without paper and project presentations. 
Participants whose papers and projects have been approved will not be asked to pay a par-
ticipation fee. Transportation and accommodation will be covered by the participants. 
Accommodation announcement  will be made later according to the Congress agenda.

1. People who wish to participate in the Congress with a paper and a project presenta-
tion, are required to send an abstract of their papers and projects no more than 400 words 
in Times New Roman font, size 12. The abstract based on research should include intro-
duction, method, findings and discussion parts. Abstracts that are not based on research 
may also be submitted. Three photographs and three charts may be added to the abstract 
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and the project presentation. 

2. People who wish to make donations for the Convention can wire their donations to 
Children’s Foundation bank account: Vakiflar Bank Osmanbey Branch Acc.No.00 158 
00 728 488 65 19  

3. All applications will be evaluated by the Academic and Evaluation Board and parti-
cipants will be informed about their application results until August 15th, 2010.

4. The special publication and book of the Congress will be given free of charge to par-
ticipants whose manifesto and project have been approved.

5. The manifestos and projects that will be accepted as poster manifestos will be pub-
lished in the Congress Proceedings

6. People may also apply with researches based on the given themes. The same conditi-
ons as the paper-project brief submission will be applicable for researches. The Congress 
book of researches will be published, separately. 

7. The submission of papers, projects and posters will be made via Congress’ internet 
portal. 

( www.turkiyecocukhaklarikongresi.org, www.cocukvakfi.org.tr )

8. The accommodation information will be announced, soon. 

Note: Application form will be added to the web site, soon. 

We advise you to read Congress Guide in the web site for all applications.

There is hope!... And always will be
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Contact Informatıon:

Children’s Foundation
Zafer Sokağı No: 17
Nişantaşı 34371 İstanbul

Phone: 0 212 240 41 96 -240 23 83
Fax: 0 212 230 01 25

www.cocukvakfi.org.tr
www.turkiyecocukhaklarikongresi.org
cocukhaklariokulu@cocukvakfi.org.tr
bilgi@cocukvakfi.org.tr.com
info@turkiyecocukhaklarikongresi.org

İstanbul University
www.istanbul.edu.tr

Social Services and Child Protection Agency
www.shcek.gov.tr























I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi
25-27 Şubat 2011, İstanbul Haliç Kongre Merkezi
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