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 Erken çocukluk eğitimi bireyin doğumundan ilkokula başladığı yaşa kadar geçirdiği süreyi 
kapsamaktadır.  Bu dönemi kapsayan Okul Öncesi Eğitim; çocukların bilişsel, dil, sosyal, duygusal, 
motor gelişimleri ile öz bakım becerilerinin sağlıklı şekilde kazandırıldığı dönem olarak öne çıkmaktadır. 

 Nitelikli bir erken çocukluk eğitiminin çocuk, aile ve topluma katkısı ulusal ve uluslararası 
çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Bu dönemde çocuğun tüm gelişim alanlarının desteklenmesi; 
kültürel, ahlaki, insani ve milli değerlerin çocuğun hayatının bir parçası haline getirilmesi; çocuklarımızın 
gelecek eğitim basamaklarına hazırlanması gerekmektedir. Kendisini rahatlıkla ifade eden, yaratıcı 
yönlerini ortaya koyabilen çocukların sosyal bireyler olarak yetişmeleri aileleri ve toplum açısından 
çok önemlidir. 

 MEB Okul Öncesi Eğitim Programında belirtildiği üzere erken çocukluk eğitiminin öncelikli 
hedefleri olan çocuğun gelişimini desteklemek, ilkokula ve hayata hazırlamak ve fırsat eşitsizliklerini 
ortadan kaldırmak ilkesi ve MEB 2023 Vizyon belgesinin ışığında gerçekleştirdiğimiz bu Çocuk 
Hakları Çalıştayımızın ve yayınımızın;  çocukların evrensel haklarının yanı sıra erken çocukluk eğitimi 
konusunda önemli bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz.

 Özellikle Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in Okul Öncesi Eğitimde 3-5 yaş grubunda 
eğitime ulaşma oranlarının yükseltilmesi ve okul öncesi eğitim konusunda farkındalığın artırılması
ile ilgili çalışmaları dikkate alındığında,  “Ben Çocuğum, Haklarım Var!” çalışmamızın nasıl bir ihtiyaçtan 
doğduğu daha iyi anlaşılacaktır.

 Avrupa Birliği Sivil Düşün Programınca desteklenen Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür Sanat Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen “I’m 
a Child I Have Rights/ Ben Çocuğum Haklarım Var!” Projesi kapsamında planlanan çalışmalarda 
tüm paydaşlarımıza, proje koordinatörlerimize, bizlerden desteğini esirgemeyen, bizlerle olan 
üniversitelerimizin değerli akademisyenlerine; sanatçılarımıza, emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Başarılar diliyorum.

Ben Çocuğum,Haklarım Var
I’m a child,I have rights

Hasan UYGUN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
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“Bu çalışma Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı
kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin
sorumluluğu tamamıyla İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür 
Sanat Derneğine aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”
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PROJENIN TANIMI VE GENEL AMACI

Büyükçekmece İlçemizde bulunan okullarımızda 
gerçekleştirilen okul öncesi eğitim çalışmalarının 
görünürlüğünü artırarak çocuk hakları 
konusunda iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını 
sağlamak amaçlanmaktadır. Eğitim yaşam boyu 
devam eden bir süreçtir. Bu süreçte bireyin 
olgunlaşmasına paralel olarak ortaya çıkan kritik 
dönemler vardır. Okul öncesi ya da 0-6 yaş olarak 
tanımlayabileceğimiz bu dönem insan gelişimi 
açısından önemli olarak kabul edilmektedir. Zira 
zihinsel gelişimin büyük oranda bu dönemde 
tamamlandığının bilinmesi, okul öncesi dönemde 
uygulanacak etkinliklerin ve sunulacak eğitimin 
önemini artırmaktadır. Avrupa Birliği Sivil Düşün 
Programınca desteklenen Büyükçekmece İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul STEAM Bilim 
Teknoloji Eğitim Kültür Sanat Derneği işbirliği ile 
gerçekleştirilen “I’m a Child I Have Rights/ Ben 
Çocuğum Haklarım Var!” Projesi kapsamında 
planlanan Çocuk Hakları Çalıştayı planlanmıştır.

PROJENIN GEREKCESI

Erken çocukluk, bireyin doğumundan ilkokula 
başlayana kadarki süreci kapsayan bir dönemdir. 
Bu süreçte amaç çocuğun tüm gelişim alanlarını 
desteklemek, ilkokula hazır bir şekilde 
başlamasını sağlamak ve fırsat eşitsizliklerini 
ortadan kaldırmaktır. 2023 Vizyonunda da erken 
çocukluk dönemi için ayrı bir başlık açılması erken 
çocukluk döneminin görünür kılınması açısından 
büyük önem arz etmektedir. Gelişimin en önemli 
basamağı olan erken çocukluk eğitiminde amaç 
fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırarak bütün 
çocuklara eşit şartlarda eğitim imkânı sunmak 
olmalıdır. Okullaşma oranının artırılabilmesinde 
en önemli etkenlerden biri de velilerin erken 
çocukluk eğitiminin önemiyle ilgili farkındalık 
düzeyidir. Farkındalık düzeyinin artırılması için 
okul öncesi eğitim kurumlarımızın görünürlüğünü 
bu tarz etkinliklerle artırmak gerekmektedir.

BEN COCUGUM,
HAKLARIM VAR

PROJEMIZ
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PROJENIN BEKLENEN DOLAYLI VE DOGRUDAN ETKILERI
İ

 Erken Çocukluk döneminde okullaşma oranının artırılması
 Erken Çocukluk döneminde verilen eğitimin niteliğinin artırılması
 Erken Çocukluk döneminde öğretmen yeterliliklerinin artırılması, öğretmenler arası mesleki 
paylaşımın ve iyi örneklerin geliştirilmesi
 Okul, aile, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinin sanatsal içerikli programlarla güçlendirilmesi
 Erken Çocukluk dönemine ilişkin farkındalık çalışmalarının ötesinde somut örneklerle sürecin 
pekiştirilmesi

PROJENIN DÖNGÜSEL TANIMI

Çocuk Hakları Çalıştayı, klasik algının ötesinde dolaylı ve doğrudan etkileri yüksek bir çalışmalar 
bütünüdür. Erken Çocukluk döneminin önemini ihtiva eden gayret ve projelerle 2023 Eğitim Vizyonu 
ile çeşitli yönlerden bütünlenmektedir. 

OKULLARIN  HEDEFLENECEKLERI TEMALAR

Çocuk Hakları Çalıştayında okullarımız tarafından işlenen soru ve temalar:

1.	 Sizce	çocukların	ne	tür	hakları	var?
2.	 Çocuklarınız	hangi	haklarını	biliyor	ve	kullanabiliyor?	
3.	 Çocuklarınızın	kullanamadığı	hakları	olduğunu	düşünüyor	musunuz?	Hangileri	ve	neden		 	
	 kullanamıyorlar?	Bu	soruna	yönelik	okullarımızın	çözüm	önerileri	nelerdir?
4.	 Çocuklarınıza	sahip	oldukları	haklar	nasıl	öğretilebilir?
5.	 Çocuklarınıza	haklarıyla	ilgili	olarak	konuşuyor	musunuz?	
6.	 Çocuklara	haklarını	bilme	ve	uygulama	konusunda	nasıl	model	oluyorsunuz?	
7.	 Çocuklarınıza	haklarını	öğretirken	yaşadığınız	temel	sorunlar	nelerdir?	
8.	 Çocuklarınızın	haklarını	daha	iyi	öğrenebilmeleri	için	önerileriniz	nelerdir?	

Aile, çocuğun doğduğu andan itibaren karşılaştığı ve yaşamında en çok etkilendiği çevrelerden biridir. 
Erken dönemde çocuğun gelişiminde, benlik ve kişiliğin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve 
çocuğun haklarını yaşayarak öğrenmesinde ailenin sunduğu fırsatlar son derece önemlidir.

Ailede ve okulda çocukların haklarını öğrenmesine ve kullanmasına izin verildiğinde kendini 
ilgilendiren kararlara ve işlere katılma hakkı tanındığında, kendi davranışlarını denetleme yeterliliği 
kazandırıldığında demokrasi eğitiminin amaçları da gerçekleştirilmiş olur (Başaran, 2005). Bu 
bakımdan da bu çalışmanın bir diğer önemli öğesi de okuldur. (Öğretmenler, İdareciler ve Çalışanlar)
Çocuğu çepeçevre çevreleyen anne, baba, öğretmen gibi aktörleri çocuğun kendini ifade hakkı başta 
olmak üzere birçok çocuk hakları konusunda kamu spotu, yayın vs. araçlarla bilinçlendirmek istiyoruz 
ve böylece hak kayıplarının önlenmesini hedefliyoruz. Sesimizi anne ve babalara, öğretmenlere, 
idarecilere duyurarak çocuğun demokrasi bilincini geliştirecek en temel haklarına vurgu yapılacaktır.
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İnsanlığın geleceği yeni yetişecek kuşaklara 
bağlıdır. Her yeni doğan çocuğun sağlıklı olması, 
kendi değerinin farkında olması ve bunu yararına 
da kullanabilmesi, ona sağlanacak eğitim 
imkânları ve verilecek eğitimin yöntem ve içeriği 
ile çok yakından ilgilidir.

Yüzyıllar boyunca çeşitli toplumlarda belirli 
sınıflara verilmiş bir hak, bir ayrıcalık olarak 
görülen eğitim, günümüzde artık temel insan 
haklarından biri olarak kabul edilmektedir. Ancak 
yalnız ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeydeki 
çabalara rağ-men dünyadaki her insanın bu temel 
haktan gereği gibi yararlandığını söylemek bugün 
bile henüz mümkün değildir.

Aynı şekilde insanların insan onuruna yakışan 
koşullarda yaşamaları, uygun çalışma ve sağlık 
şartlarına sahip olmaları, herhangi bir şekilde 
sömürüye maruz kalmaksızın emeklerinin 
karşılığını alabilmelerini garanti altına alan 
ekonomik haklara sahip olabilmeleri vb. konular 
sürekli olarak gerçekleştirilmesi için çaba 
harcanan, ancak henüz tam olarak özlenen 
sonuçlara varılamayan konulardır.

Ülkeler arasında işbirliği ve ortak değerler 
oluşturulmasını ve anlaşmazlıkların önlenmesini 
hedefleyen Birleşmiş Milletler imzaya açtığı 
çeşitli sözleşmelerle insanların temel hak ve 
özgürlüklerini güvence altına almanın yollarını 
aramıştır.

Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı olumsuzlukların 
düzeltilmesi ve insanlığın bundan böyle barışçı 
ve mutlu bir toplum oluşturması yolundaki 
çabalar sonucunda kurulan Milletler Cemiyeti, 
ilk defa 26 Eylül 1924 tarihinde Çocuk Hakları 
Cenevre Bildirgesi’ni kabul etmiştir. Ancak 
bütün bu çalışmalar 1939’da yeni bir dünya 
savaşının çıkmasını önleyememiştir. Böylece 
dünya uluslarının barış ve kardeşlik içinde, 
insana yakışan bir hayat standardına kavuşması 
ümidi ile başlatılan çalışmalar uzun süre 
ertelenmiştir.1948’de Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu, bugün uluslararası insan hak 
ve özgürlüklerinin sağlanmasındaki temel 
kaynaklardan biri olan İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’ni kabul etmiştir. Bu bildirgede 
çocukların hak ve özgürlüklerine yeterince 
değinilmediği için çocukların özel durumları, özel 
korunma ihtiyaçları nedeni ile çocuklara özgü ayrı 
bir belgenin hazırlanması çalışmaları başlatılmış, 
bu çalışmalar sonucunda 1950 yılında yeni bir çocuk 
hakları bildirgesinin ön taslağı hazırlanmıştır. 
Ancak bunu izleyen yıllarda bu konuda büyük 
bir ilerleme kaydedilemediği gözlenmiştir. Daha 
sonra 1957 yılında Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 
İnsan Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’ne bağlanabilecek bir Çocuk Hakları 
Bildirgesi’nin kabul edilmesi konusunu yeniden 
ele alarak bir taslak hazırlamış ve fikirlerini almak 
üzere 21 ülkeye sunmuştur.

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN
        TARİHÇESİ
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Üye ülkelerden bazıları bağlayıcılığı olmayan 
bir bildirge yerine bağlayıcı bir sözleşmeyi 
tercih ettiklerini bildirirken, bazıları da zorlayıcı 
uygulama hükümleri içermeksizin genel ilkeleri 
ilan eden kısa bir bildirgeden yana olduklarını 
ifade etmişlerdir. Bu görüşler ışığında komisyon, 
taslağı yeniden düzenleyerek 19 Ekim 1959’da 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunmuştur. 
70 üye ülkenin kabul oyu verdiği bu taslağa 
Kamboçya ve Güney Afrika Birliği çekimser 
oy vermiş, ancak hiç ret oyu kullanılmamıştır. 
20 Kasım 1959’da Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu 78 ülkenin temsilcilerinin katıldığı genel 
oturumunda Çocuk Hakları Bildirgesi’ni oybirliği 
ile kabul etmiştir.

Bu bildirge, çocuğun fiziksel ve zihinsel bakımdan 
olgunlaşmamış olması nedeniyle, hem doğumdan 
önce hem de sonra özel bakıma ve korumaya 
muhtaç olduğu gerekçesinden hareket ederek, 
insanlığın çocuğa her şeyin en iyisini vermekle 
yükümlü olduğu görüşünü benimsemiştir.
1959 Çocuk Hakları Bildirgesi, on temel ilke 
ile çocukların haklarını güvence altına almaya 
çalışmıştır. Bu ilkeler şunlardır:

1 .  Belirtilen haklar hiçbir istisna olmaksızın 
ve ırk, renk, cinsiyet, din ya da milliyet ayırımı 
yapılmaksızın bütün çocuklara uygulanacaktır.

2 .Çocukların sağlıklı ve normal bir 
biçimde, özgürlük ve haysiyetleri korunarak 
gelişebilmelerini güvence altına almak için özel 
koruma, fırsatlar ve olanaklar sağlanacaktır.

3 .Çocukların isim ve tabiiyet edinme hakları 
vardır.

4 .Çocukların yeterli beslenme, barınma, 
eğlenme ve tıbbi hizmetler de dahil olmak 
üzere sosyal güvenlik hakları vardır.

5 .Özürlü çocuklar, özel bakım, eğitim ve 
tedavi hakkına sahiptirler.

6 .Çocukların mümkün olan her durumda, 
anne babalarının sorumluluğu altında sevgiye, 
anlayışa ve sevgi dolu güvenli bir atmosfere 
sahip olma hakları vardır.

7 .Parasız eğitim, eğlence ve bireysel 
yeteneklerini geliştirmek için eşit fırsat 
hakkına sahiptirler.

8 .Felaketler ve afetler sırasında koruma ve 
kurtarma çalışmalarında öncelik hakkına 
sahiptirler.

9 .Her türlü ihmal, kötü muamele ve sömürüye 
karşı korunma hakkına sahiptirler.

1 0 .Her türlü ırksal, dinsel veya başka bir 
ayrımcılığa karşı korunma ve bir barış ve 
evrensel kardeşlik ruhu içinde yetiştirilme 
hakkına sahiptirler. 
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Genel Kurul ayrıca hükümetlerin, hükümet 
dışı örgütlerin, bireylerin bu bildirgeyi en geniş 
tanıtma imkânını sağlayacak çalışmalarının 
da desteklenmesi kararını almıştır. Birleşmiş 
Milletler’in çocuklara yardım fonu UNICEF’in 
de çalışmaları ve katkıları ile dünya çocuklarının 
durumlarının düzeltilmesi konusundaki 
çalışmalar bugüne kadar devam ettirilerek, 
Çocuk Hakları Bildirgesi’nin içerdiği hükümlerin 
hayata geçirilmesi konusunda son derece 
önemli adımlar atılmıştır. Ancak bu çalışmalar, 
henüz dünya çocuklarının tamamını sokağın 
tehlikesinden, kötü muameleden, sevgisizlikten, 
savaşların tehlikesi ve dehşetinden, yetersiz sağlık 
şartları ve kötü beslenme vb. olumsuzluklardan 
koruyabilmiş değildir. Bugün birçok ülkede 
çok sayıda çocuk, kendilerine yeterli imkân 
sağlanamadığı için okula gidememekte, yeterli 
beslenememekte, erkenden çalışmak zorunda 
kalmakta ve kötü muamele ile karşılaşmaktadır. 
Pek çok çocuk için insan hayatının mutlu ve neşeli 
bir dönemi olması gereken çocukluk, katlanılması 
son derece güç şartlarda geçmektedir. Oysa 
mutlu bir çocukluk, mutlu bir yetişkin olmanın ön 
koşullarından biridir.

Geçen süre içinde üye ülkelerin bildirgedeki temel 
ilkeleri benimsemeleri çok önemli ve cesaret 
verici bir adım olsa da, yeterli olmadığı için 
kabul eden ülkeler açısından bağlayıcılığı olan 
yeni bir uluslararası metnin hazırlanması gerekli 
görülmüştür. Yapılan uzun çalışmalar sonucunda 
Çocuk Hakları Sözleşmesi son şeklini almıştır. 
Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 
Kasım 1989 tarihli toplantısında oybirliği ile kabul 
edilmiş, 28 Ocak 1990 tarihinde imzaya açılmış ve 
aynı gün 61 ülke tarafından imzalanmıştır. 2 Eylül 
1990 tarihinde 20 ülke tarafından onaylanarak 
söz konusu ülkeler için uluslararası bir yasa 
gücüyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 14 Şubat 
1990 tarihinde Türkiye tarafından imzalanan 
sözleşme, Büyük Millet Meclisi tarafından da 
1994 yılı sonunda onaylanmış ve 1995 yılı Ocak 
ayında Resmi Gazete’de yayınlanarak Türkiye’de 
de uygulamaya konulmuştur.

“Sözleşme ile Türk Çocuk Hukuku, temel 
ilkelerine kavuşmuş bulunmaktadır. Bu temel 
ilkeler evrensel ölçüler biçiminde ifade edilmiştir. 
Böylece iç hukukların uyumlaştırılması yönünde 
önemli bir adım atılmış olmaktadır.”
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1. Kısım’da (ilk 41 madde), çocuğun hakları 
ve devletlerin yapmaları gerekenler ile ilgili 
maddeler;

2. Kısım’da (42-45.maddeler), taraf devletlerin 
sözleşmeyi tanıtmaları, yapılan çalışmaları 
izlemek için kurulan Çocuk Hakları Komitesi ve 
bu ülkelerin yaptıkları çalışmalarla ilgili raporları 
hangi şartlarda sunacakları ile ilgili sözleşmenin 
kabulünden ve uygulamaya konulmasından 
sonraki izleme çalışmalarının esasları;

3. Kısım’da (46-54. maddeler), Birleşmiş 
Milletler’in sözleşmeyi imzalayan devletlerden 
beklediği sorumluluklar ve sözleşmenin yürürlüğe 
girmesi ile ilgili süre ve koşullar ele alınmıştır. 

Kısaca sözleşme, ilk 41 maddede çocukların 
haklarını, birçok kısımda ise uygulamaların 
izlenmesi ve yürürlüğe girmesi ile ilgili ana 
konuları içerecek biçimde düzenlenmesini 
içermektedir. Sözleşme, bütün çocuklar için 
ırk, cinsiyet, dil, düşünce, ulus ve etnik köken, 
sakatlık, doğuş ve diğer başka statüler nedeni 
ile ayırım yapılmasını reddeder; her çocuğun 
yaşama ve geliştirilme hakkını güvence altına 
almayı amaçlar. Sözleşmede, her çocuğun isim 
ve vatandaşlık hakkının bulunduğu, kimliğinin 
yok edilmesinin yasaklanması gerektiği 
öngörülmektedir. Çocuğun bilgi alma, görüş ve 
düşüncelerini açıklama hakkına değinildiği gibi, 
çocuğun başka çocuklarla ilişki kurma, derneklere 
katılma ve dernek kurabilme hakları da güvence 
altına alınmıştır.

Temel eğitim ihtiyacının tüm çocuklar için sağlanması ilkesinin esas olarak alındığı sözleşmenin 28. 
maddesinde eğitimle ilgili temel hakların ifadesinden sonra aşağıdaki konulara yer verilmiştir:

•	 Temel	eğitim	herkes	için	zorunlu	ve	ücretsizdir.
•	 Orta	öğretimin	değişik	biçimlerinin	geliştirilmesi	teşvik	edilmelidir.
•	 Eğitim	ve	meslekle	ilgili	bilgiler	bütün	çocukların	yararına	sunulmalıdır.
•	 Okullara	düzenli	bir	biçimde	devamı	sağlayacak	ve	okul	terk	oranlarını	azaltacak	önlemler	alınmalıdır.

Sözleşmenin 29. maddesi eğitim amaçlarını aşağıdaki zorunluluklar çerçevesinde ifade etmektedir:

•	 Çocuğun	kişiliğini,	zihinsel,	fiziksel	yeteneklerini	ve	becerilerini	geliştirmek.
•	 Çocuğu	özgür	bir	toplumda	sorunlu	bir	yaşam	için	hazırlamak.
•	 Çocuğun,	 anne	 babasına,	 kültürel	 kimliğine,	 diline	 ve	 değerlerine,	 ayrıca	 başkalarının	 kültür	 ve	
değerlerine	saygısını	geliştirmek.

Sözleşme; eğitim hakkı ile ilgili olarak, çocukların eğitim amaçlarını destekleyici bilgilere, anne baba 
işteyken bakım ve diğer hizmetlere ulaşma, dinlenme, boş zaman, kültürel ve sanatsal etkinliklere 
katılma haklarını da söz konusu etmektedir.Ayrıca çocuk istismarının önlenmesi, özel eğitime ihtiyaç 
duyan çocukların bu ihtiyaçlarının karşılanmasının güvence altına alınması hususları da almaktadır.

Sözleşme tüm dünyadaki çocukları, ırk, dil, din, etnik köken ve cinsiyet yönünden kız veya erkek ayrımı 
yapmaksızın eşit gördüğü gibi, dünyanın bazı bölgelerinde bugüne kadar yapıla gelen ayırımları ve 
eşitsizlikleri de önleyici bir tavrın geliştirilmesine önem vermektedir. Çocuğun kendi gelişiminde söz 
sahibi olmasını kabul ederek, yaşamına ilişkin kararlarda kendi görüşünü ifade edebilmesi ilkesini 
benimsemektedir.

Sözleşme 54 madde ve 3 kısımdan oluşmaktadır:
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Çocuk	Hakları	Komitesi
Çocuk Hakları ile ilgili konuların taraf ülkeler tarafından gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile 
on uzman kişiden oluşan bir Çocuk Hakları Komitesi oluşturulmuştur. Bu komitenin amacı, çocuk 
hakları ile ilgili taraflar arasında sürekli bir diyalog sağlamaktır. Komite toplantıları, çeşitli görüşlerin 
aktarıldığı görüş değişim merkezleri olacak ve çok sayıda kuruluş aşağıdaki konularda komiteye 
yardımcı olacaktır:

Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (UNHCR) bu kuruluşların 
başlıcalarıdır.

Komitenin başlıca görevi, sözleşmeyi onaylayan devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmede 
kaydettikleri ilerlemeyi izlemektir. Bununla ilgili olarak taraf devletlerin, çalışmaları hakkındaki 
raporlarını komiteye sunmaları gerekmektedir. İlk rapor, sözleşmenin kabulünden iki yıl sonra, daha 
sonraki raporlar ise beşer yıllık aralarla verilecektir.

Sözleşmeyi kabul eden ülkelerin sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirebilme konusunda 
gerekli yasal ve toplumsal düzenlemeleri yapmaları, sözleşme hükümlerinin hayata geçirilmesi için 
son derece önemli bir husustur.

KAYNAKLAR

(1)	Binbaşıoğlu,	C.	(1982).	Eğitim	Düşünce	Tarihi.	Ankara:	Binbaşıoğlu	Yayınevi.

(2)	Oktay,	A.	(1996).	Çocuk	Hakları	Bildirgesinden	Çocuk	Hakları	Sözleşmesine.	Derleyen:	J.	Baysal,	Çağdaş	

Toplum	Değerleri	(ss.	73-86.)

(3)	Oktay,	A.	(1992).	Çocuk	Hakları	Sözleşmesi	ve	Okul	Öncesi	Eğitim.	8.	Ya-Pa	Okul	Öncesi	Eğitimi	

Yaygınlaştırılması	Semineri,	ss.	171-174.

(4)	Akıllıoğlu,	T.	(1995).	Çocuk	Haklarına	Dair	Sözleşme.	Ankara:	Ankara	Üniversitesi	Yayınları,	No:	13,	s.2.

(5)	Oktay,A.	(2000).Yaşamın	Sihirli	Yılları:Okul	Öncesi	Dönem,Epsilon	Yayınları

I’M A CHILD I HAVE RIGHTS

BEN
COCUGUM,
HAKLARIM

VAR



I’M A CHILD I HAVE RIGHTS

BEN
COCUGUM,
HAKLARIM

VAR



I’M A CHILD I HAVE RIGHTS16

Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 
20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir. Bu 
Sözleşmeye Taraf Devletler,

Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilân edilen 
ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, 
doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle 
birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip 
olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, 
adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek,

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

Birleşmiş Milletlerin, İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nde ve Uluslararası İnsan Hakları 
Sözleşmelerinde herkesin, bu metinlerde yar 
alan hak ve özgürlüklerden ırk, renk, cinsiyet, 
dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da 
toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka 
durumdan kaynaklanan ayırımlar dahil, hiçbir 
ayırım gözetilmeksizin yararlanma hakkına sahip 
olduklarını benimsediklerini ve ilân ettiklerini 
kabul ederek,

Uluslararası İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nde, Birleşmiş Milletlerin, 
çocukların özel ilgi ve yardıma hakkı olduğunu 
ilân ettiğini anımsayarak,

Toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin 
ve özellikle çocukların gelişmeleri ve esenlikleri 
için doğal ortamı oluşturan ailenin toplum içinde 
kendisinden beklenen sorumlulukları tam olarak 
yerine getirebilmesi için gerekli koruma ve yardımı 
görmesinin zorunluluğuna inanmış olarak,

Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak 
gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış 
havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesinin 
gerekliliğini kabul ederek,

Çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı 
sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının 
ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilân 
edilen ülküler ve özellikle barış, değerbilirlik, 
hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla 
yetiştirilmesinin gerekliliğini göz önünde 
bulundurarak,

Çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliğinin,1924 
tarihli, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi’nde ve 
20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk 
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Hakları Bildirisi’nde belirtildiğini ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde, Medeni ve Siyasi Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi’nde (özellikle 23 ve 24’üncü maddelerinde) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’de (özellikle 10’uncu maddesinde) ve çocukların esenliği ile ilgili 
uzman kuruluşların ve uluslararası örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde tanındığını hatırda tutarak,

Çocuk Hakları Bildirisi’nde de belirtildiği gibi çocuğun gerek bedensel gerek zihinsel bakımdan tam 
erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle doğum sonrasında olduğu kadar, doğum öncesinde de uygun 
yasal korumayı da içeren özel güvence ve koruma gereksiniminin bulunduğunu hatırda tutarak,

Ulusal ve uluslararası düzeyde çocukları aile yanına yerleştirme ve evlât edinmeye de özel atıfta 
bulunan Çocuğun Korunması ve Esenliğine İlişkin Toplumsal ve Hukuksal İlkeler Bildirisi; Çocuk 
Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Pekin Kuralları) ve 
Acil Durumlarda ve Silâhlı Çatışma Halinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına İlişkin Bildirinin 
hükümlerini anımsayarak,

Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altında yaşayan ve bu nedenle özel bir ilgiye gereksinimi 
olan çocukların bulunduğu bilinci içinde,
Çocuğun korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her halkın kendine özgü geleneklerinin ve 
kültürel değerlerinin taşıdığı önemi göz önünde tutarak,

Her ülkedeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşama koşullarının iyileştirilmesi için 
uluslararası işbirliğinin taşıdığı önemin bilincinde olarak, aşağıdaki kurallar üzerinde anlaşmaya 
varmışlardır:

Madde 1
Bu	 Sözleşme	 uyarınca	 çocuğa	 uygulanabilecek	 olan	 kanuna	 göre	
daha	erken	yaşta	reşit	olma	durumu	hariç,	on	sekiz	yaşına	kadar	her	
insan	çocuk	sayılır.

Madde 2

1.	 Taraf	 Devletler,	 bu	 Sözleşme’de	 yazılı	 olan	 hakları	 kendi	
yetkileri	 altında	bulunan	her	 çocuğa,	 kendilerinin,	 ana–babalarının	
veya	yasal	vasilerinin	sahip	oldukları,	ırk,	renk,	cinsiyet,	dil,	siyasal	ya	
da	başka	düşünceler,	ulusal,	etnik	ve	sosyal	köken,	mülkiyet,	sakatlık,	
doğuş	ve	diğer	statüler	nedeniyle	hiçbir	ayrım	gözetmeksizin	tanır	ve	
taahhüt	ederler.
2.	 Taraf	 Devletler,	 çocuğun	 ana–babasının,	 yasal	 vasilerinin	
veya	 ailesinin	 öteki	 üyelerinin	 durumları,	 faaliyetleri,	 açıklanan	
düşünceleri	 veya	 inançları	 nedeniyle	 her	 türlü	 ayırıma	 veya	 cezaya	
tâbi	 tutulmasına	 karşı	 etkili	 biçimde	 korunması	 için	 gerekli	 tüm	
uygun	önlemi	alırlar.
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Madde 3

1.	 Kamusal	 ya	 da	 özel	 sosyal	 yardım	 kuruluşları,	mahkemeler,	
idari	makamlar	veya	yasama	organları	tarafından	yapılan	ve	çocukları	
ilgilendiren	bütün	faaliyetlerde,	çocuğun	yararı	temel	düşüncedir.
2.	 Taraf	 Devletler,	 çocuğun	 ana–babasının,	 vasilerinin	 ya	 da	
kendisinden	hukuken	sorumlu	olan	diğer	kişilerin	hak	ve	ödevlerini	de	
göz	önünde	tutarak,	esenliği	için	gerekli	bakım	ve	korumayı	sağlamayı	
üstlenirler	ve	bu	amaçla	tüm	uygun	yasal	ve	idari	önlemleri	alırlar.
3.	 Taraf	 Devletler,	 çocukların	 bakımı	 veya	 korunmasından	
sorumlu	kurumların,	hizmet	ve	faaliyetlerin	özellikle	güvenlik,	sağlık,	
personel	sayısı	ve	uygunluğu	ve	yönetimin	yeterliliği	açısından,	yetkili	
makamlarca	konulan	ölçülere	uymalarını	taahhüt	ederler.

Madde 4

Taraf	 Devletler,	 bu	 Sözleşme’de	 tanınan	 hakların	 uygulanması	
amacıyla	 gereken	 her	 türlü	 yasal,	 idari	 ve	 diğer	 önlemleri	 alırlar.	
Ekonomik,	 sosyal	 ve	 kültürel	 haklara	 ilişkin	 olarak,	 Taraf	 Devletler	
eldeki	kaynaklarını	olabildiğince	geniş	tutarak,	gerekirse	uluslararası	
işbirliği	çerçevesinde	bu	tür	önlemler	alırlar.

Madde 5

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

Madde 6

1.	 Taraf	 Devletler,	 her	 çocuğun	 temel	 yaşama	 hakkına	 sahip	
olduğunu	kabul	ederler.
2.	 Taraf	 Devletler,	 çocuğun	 hayatta	 kalması	 ve	 gelişmesi	 için	
mümkün	olan	azami	çabayı	gösterirler.

Madde 7

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



I’M A CHILD I HAVE RIGHTS19

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

Madde 8

1.	 Taraf	 Devletler,	 yasanın	 tanıdığı	 şekliyle	 çocuğun	 kimliğini;	
tabiiyeti,	ismi	ve	aile	bağları	dahil,	koruma	hakkına	saygı	göstermeyi	
ve	bu	konuda	yasa	dışı	müdahalelerde	bulunmamayı	taahhüt	ederler.
2.	 Çocuğun	kimliğinin	unsurlarının	bazılarından	veya	tümünden	
yasaya	 aykırı	 olarak	 yoksun	 bırakılması	 halinde,	 Taraf	 Devletler	
çocuğun	kimliğine	 süratle	 yeniden	 kavuşturulması	 amacıyla	gerekli	
yardım	ve	korumada	bulunurlar.

Madde 9

1.	 Yetkili	makamlar	uygulanabilir	yasa	ve	usullere	göre	ve	temyiz	
yolu	açık	olarak,	ayrılığın	 çocuğun	yüksek	yararına	olduğu	yolunda	
karar	vermedikçe,	Taraf	Devletler,	çocuğun;	ana–babasından,	onların	
rızası	 dışında	 ayrılmamasını	 güvence	 altına	 alırlar.	 Ancak,	 ana–
babası	 tarafından	 çocuğun	 kötü	muameleye	maruz	 bırakılması	 ya	
da	ihmâl	edilmesi	durumlarında	ya	da	ana–babanın	birbirinden	ayrı	
yaşaması	 nedeniyle	 çocuğun	 ikametgâhının	 belirlenmesi	 amacıyla	
karara	varılması	gerektiğinde,	bu	tür	bir	ayrılık	kararı	verilebilir.
2.	 Bu	maddenin	birinci	fıkrası	uyarınca	girişilen	her	işlemde,	ilgili	
bütün	taraflara	işleme	katılma	ve	görüşlerini	bildirme	olanağı	tanınır.
3.	 Taraf	 Devletler,	 ana–babasından	 veya	 bunlardan	 birinden	
ayrılmasına	 karar	 verilen	 çocuğun,	 kendi	 yüksek	 yararına	 aykırı	
olmadıkça,	 ana	 babanın	 ikisiyle	 de	 düzenli	 bir	 biçimde	 kişisel	 ilişki	
kurma	ve	doğrudan	görüşme	hakkına	saygı	gösterirler.
4.	 Böyle	bir	ayrılık,	bir	Taraf	Devlet	tarafından	girişilen	ve	çocuğun	
kendisinin	ana	veya	babasının	veya	her	ikisinin	birden	tutuklanmasını,	
hapsini,	sürgün,	sınır	dışı	edilmesini	veya	ölümünü	(ki	buna	devletin	
gözetimi	 altında	 iken	 nedeni	 ne	 olursa	 olsun	meydana	 gelen	 ölüm	
dahildir)	 tevlit	 eden	 herhangi	 benzer	 bir	 işlem	 sonucu	 olmuşsa,	 bu	
Taraf	 Devlet,	 istek	 üzerine	 ve	 çocuğun	 esenliğine	 zarar	 vermemek	
koşulu	ile;	ana–babaya,	çocuğa	veya	uygun	olursa,	ailenin	bir	başka	
üyesine,	 söz	 konusu	 aile	 bireyinin	 ya	 da	 bireylerinin	 bulunduğu	 yer	
hakkında	gereken	bilgiyi	verecektir.	Taraf	Devletler,	böyle	bir	istemin	
başlı	başına	sunulmasının	ilgili	kişi	veya	kişiler	bakımından	aleyhe	hiç	
bir	sonuç	yaratmamasını	ayrıca	taahhüt	ederler.
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Madde 10

1.	 9’uncu	Maddenin	1’inci	fıkrası	uyarınca	Taraf	Devletlere	düşen	sorumluluğa	uygun	olarak,	çocuk	
veya	ana–babası	 tarafından,	 ailenin	birleşmesi	 amaçlarıyla	yapılan	bir	Taraf	Devlet	ülkesine	girme	ya	
da	 onu	 terk	 etme	 konusundaki	 her	 başvuru,	 Taraf	 Devletlerce	 olumlu,	 insani	 ve	 ivedi	 bir	 tutumla	 ele	
alınacaktır.	Taraf	Devletler,	bu	tür	bir	başvuru	yapılmasının	başvuru	sahipleri	veya	aile	üyeleri	aleyhine	
sonuçlar	yaratmamasını	taahhüt	ederler.
2.	 Ana-babası,	ayrı	devletlerde	oturan	bir	çocuk	olağanüstü	durumlar	hariç,	hem	ana	hem	de	babası	
ile	düzenli	biçimde	kişisel	 ilişkiler	kurma	ve	doğrudan	görüşme	hakkına	sahiptir.	Bu	nedenle	ve	9	uncu	
maddenin	1	inci	fıkrasına	göre	Taraf	Devletlere	düşen	sorumluluğa	uygun	olarak,	Taraf	Devletler	çocuğun	
ve	ana–babasının	Taraf	Devletlerin	ülkeleri	dâhil	herhangi	bir	ülkeyi	terk	etmeye	ve	kendi	ülkelerine	dönme	
hakkına	saygı	gösterirler.	Herhangi	bir	ülkeyi	terk	etme	hakkı,	yalnızca	yasada	öngörüldüğü	gibi	ve	ulusal	
güvenliği,	kamu	düzenini,	kamu	sağlığı	ve	ahlak	veya	başkalarının	hak	ve	özgürlüklerini	korumak	amacı	
ile	ve	işbu	Sözleşme	ile	tanınan	öteki	haklarla	bağdaştığı	ölçüde	kısıtlamalara	konu	olabilir.

Madde 11

1.	 Taraf	Devletler,	 çocukların	 yasadışı	 yollarla	 ülke	 dışına	 çıkarılıp	 geri	 döndürülmemesi	 halleriyle	
mücadele	için	önlemler	alırlar.
2.	 Bu	amaçla	Taraf	Devletler	iki	ya	da	çok	taraflı	anlaşmalar	yapılmasını	ya	da	mevcut	anlaşmalara	
katılmayı	teşvik	ederler.

Madde 12

1.	 Taraf	Devletler,	görüşlerini	oluşturma	yeteneğine	sahip	çocuğun	kendini	ilgilendiren	her	konuda	
görüşlerini	serbestçe	ifade	etme	hakkını	bu	görüşlere	çocuğun	yaşı	ve	olgunluk	derecesine	uygun	olarak,	
gereken	özen	gösterilmek	suretiyle	tanırlar.
2.	 Bu	amaçla,	 çocuğu	 etkileyen	herhangi	 bir	 adli	 veya	 idari	 kovuşturmada	 çocuğun	ya	doğrudan	
doğruya	veya	bir	temsilci	ya	da	uygun	bir	makam	yoluyla	dinlenilmesi	fırsatı,	ulusal	yasanın	usule	ilişkin	
kurallarına	uygun	olarak	çocuğa,	özellikle	sağlanacaktır.

Madde 13

1.	 Çocuk,	düşüncesini	özgürce	açıklama	hakkına	sahiptir;	bu	hak,	ülke	sınırlarına	bağlı	olmaksızın;	
yazılı,	sözlü,	basılı,	sanatsal	biçimde	veya	çocuğun	seçeceği	başka	bir	araçla	her	türlü	haber	ve	düşüncelerin	
araştırılması,	elde	edilmesi	ve	verilmesi	özgürlüğünü	içerir.
2.	 Bu	hakkın	kullanılması	yalnızca:
	 1.-Başkasının	haklarına	ve	itibarına	saygı;
	 2.-Milli	 güvenliğin,	 kamu	 düzeninin,	 kamu	 sağlığı	 ve	 ahlakın	 korunması	 nedenleriyle	 ve	 kanun	
tarafından	öngörülmek	ve	gerekli	olmak	kaydıyla	yapılan	sınırlamalara	konu	olabilir.
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Madde 14

1.	 Taraf	Devletler,	çocuğun	düşünce,	vicdan	ve	din	özgürlükleri	hakkına	saygı	gösterirler.
2.	 Taraf	Devletler,	ana–babanın	ve	gerekiyorsa	yasal	vasilerin;	çocuğun	yeteneklerinin	gelişmesiyle	
bağdaşır	biçimde	haklarının	kullanılmasında	çocuğa	yol	gösterme	konusundaki	hak	ve	ödevlerine,	saygı	
gösterirler.
3.	 Bir	kimsenin	dinini	ve	inançlarını	açıklama	özgürlüğü	kanunla	öngörülmek	ve	gerekli	olmak	kaydıyla	
yalnızca	kamu	güvenliği,	düzeni,	sağlık	ya	da	ahlâki	ya	da	başkalarının	temel	hakları	ve	özgürlüklerini	
korumak	gibi	amaçlarla	sınırlandırılabilir.

Madde 15

1.	 Taraf	Devletler,	 çocuğun	dernek	kurma	ve	barış	 içinde	toplanma	özgürlüklerine	 ilişkin	haklarını	
kabul	ederler.
2.	 Bu	 hakların	 kullanılması,	 ancak	 yasayla	 zorunlu	 kılınan	 ve	 demokratik	 bir	 toplumda	 gerekli	
olan	 ulusal	 güvenlik,	 kamu	 güvenliği,	 kamu	 düzeni	 yararına	 olarak	 ya	 da	 kamu	 sağlığı	 ve	 ahlâkın	 ya	
da	 başkalarının	 hak	 ve	 özgürlüklerinin	 korunması	 amaçlarıyla	 yapılan	 sınırlamalardan	 başkalarıyla	
kısıtlandırılamaz.

Madde 16

1.	 Hiçbir	çocuğun	özel	yaşantısına,	aile,	konut	ve	iletişimine	keyfi	ya	da	haksız	bir	biçimde	müdahale	
yapılamayacağı	gibi,	onur	ve	itibarına	da	haksız	olarak	saldırılamaz.
2.	 Çocuğun	bu	tür	müdahale	ve	saldırılara	karşı	yasa	tarafından	korunmaya	hakkı	vardır.

Madde 17

Taraf	Devletler,	kitle	iletişim	araçlarının	önemini	kabul	ederek	çocuğun;	özellikle	toplumsal,	ruhsal	ve	ahlâki	
esenliği	 ile	bedensel	ve	zihinsel	sağlığını	geliştirmeye	yönelik	çeşitli	ulusal	ve	uluslararası	kaynaklardan	
bilgi	ve	belge	edinmesini	sağlarlar.	Bu	amaçla	Taraf	Devletler:
1.	 Kitle	iletişim	araçlarını	çocuk	bakımından	toplumsal	ve	kültürel	yararı	olan	ve	29	uncu	maddenin	
ruhuna	uygun	bilgi	ve	belgeyi	yaymak	için	teşvik	ederler;
2.	 Çeşitli	 kültürel,	 ulusal	 ve	 uluslararası	 kaynaklardan	 gelen	 bu	 türde	 bilgi	 ve	 belgelerin	 üretimi,	
değişimi	ve	yayımı	amacıyla	uluslararası	işbirliğini	teşvik	ederler;
3.	 Çocuk	kitaplarının	üretimini	ve	yayılmasını	teşvik	ederler;
4.	 Kitle	iletişim	araçlarını	azınlık	grubu	veya	bir	yerli	ahaliye	mensup	çocukların	dil	gereksinimlerine	
özel	önem	göstermeleri	konusunda	teşvik	ederler;
5.	 13	ve	18’inci	maddelerde	yer	alan	kurallar	göz	önünde	tutularak	çocuğun	esenliğine	zarar	verebilecek	
bilgi	ve	belgelere	karşı	korunması	için	uygun	yönlendirici	ilkeler	geliştirilmesini	teşvik	ederler.
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Madde 18

1.	 Taraf	Devletler,	çocuğun	yetiştirilmesinde	ve	
gelişmesinin	sağlanmasında	ana–babanın	birlikte	
sorumluluk	 taşıdıkları	 ilkesinin	 tanınması	 için	her	
türlü	 çabayı	 gösterirler.	 Çocuğun	 yetiştirilmesi	 ve	
geliştirilmesi	 sorumluluğu	 ilk	 önce	 ana–babaya	
ya	da	durum	gerektiriyorsa	yasal	vasilere	düşer.	Bu	
kişiler	her	şeyden	önce	çocuğun	yüksek	yararını	göz	
önünde	tutarak	hareket	ederler.
2.	 Bu	 Sözleşme’de	 belirtilen	 hakların	
güvence	altına	alınması	ve	geliştirilmesi	 için	Taraf	
Devletler,	 çocuğun	 yetiştirilmesi	 konusundaki	
sorumluluklarını	 kullanmada	 ana–baba	 ve	
yasal	 vasilerin	 durumlarına	 uygun	 yardım	 yapar	
ve	 çocukların	 bakımı	 ile	 görevli	 kuruluşların,	
faaliyetlerin	ve	hizmetlerin	gelişmesini	sağlarlar.
3.	 Taraf	Devletler,	çalışan	ana–babanın,	çocuk	
bakım	hizmet	ve	tesislerinden,	çocuklarının	da	bu	
hizmet	ve	tesislerden	yararlanma	hakkını	sağlamak	
için	uygun	olan	her	türlü	önlemi	alırlar.

Madde 19

1.	 Bu	 Sözleşme’ye	 Taraf	 Devletler,	 çocuğun	
ana–babasının	 ya	 da	 onlardan	 yalnızca	 birinin,	
yasal	vasi	veya	vasilerinin	ya	da	bakımını	üstlenen	
herhangi	 bir	 kişinin	 yanında	 iken	 bedensel	 veya	
zihinsel	saldırı,	şiddet	veya	suistimale,	ihmal	ya	da	
ihmalkâr	 muameleye,	 ırza	 geçme	 dahil	 her	 türlü	
istismar	ve	kötü	muameleye	karşı	korunması	 için;	
yasal,	 idari,	 toplumsal,	 eğitsel	 bütün	 önlemleri	
alırlar.
2.	 Bu	 tür	 koruyucu	 önlemler;	 burada	
tanımlanmış	 olan	 çocuklara	 kötü	 muamele	
olaylarının	 önlenmesi,	 belirlenmesi,	 bildirilmesi,	
yetkili	 makama	 havale	 edilmesi,	 soruşturulması,	
tedavisi	ve	izlenmesi	için	gerekli	başkaca	yöntemleri	
ve	uygun	olduğu	takdirde	adliyenin	işe	el	koyması	
olduğu	 kadar	 durumun	 gereklerine	 göre	 çocuğa	
ve	 onun	 bakımını	 üstlenen	 kişilere,	 gereken	
desteği	 sağlamak	 amacı	 ile	 sosyal	 programların	
düzenlenmesi	için	etkin	usulleri	de	içermelidir.

Madde 20

1.	 Geçici	 ve	 sürekli	 olarak	 aile	 çevresinden	
yoksun	 kalan	 veya	 kendi	 yararına	 olarak	 bu	
ortamda	 bırakılması	 kabul	 edilmeyen	 her	 çocuk,	
Devletten	 özel	 koruma	 ve	 yardım	 görme	 hakkına	
sahip	olacaktır.
2.	 Taraf	Devletler	bu	durumdaki	bir	çocuk	için	
kendi	 ulusal	 yasalarına	 göre,	 uygun	 olan	 bakımı	
sağlayacaklardır.
3.	 Bu	 tür	 bakım,	 başkaca	 benzerleri	 yanında	
bakıcı	 aile	 yanına	 verme,	 İslâm	 Hukukunda	
kefalet	 (kafalah),	 evlât	 edinme	 ya	 da	 gerekiyorsa	
çocuk	 bakımı	 amacı	 güden	 uygun	 kuruluşlara	
yerleştirmeyi	 de	 içerir.	 Çözümler	 düşünülürken,	
çocuğun	yetiştirilmesinde	sürekliliğin	korunmasına	
ve	 çocuğun	 etnik,	 dinsel,	 kültürel	 ve	 dil	 kimliğine	
gereken	saygı	gösterilecektir.

Madde 21

Evlât	 edinme	 sistemini	 kabul	 eden	 ve/veya	 buna	
izin	 veren	 Taraf	 Devletler,	 çocuğun	 en	 yüksek	
yararlarının	temel	düşünce	olduğunu	kabul	edecek	
ve	aşağıdaki	ilkeleri	gerçekleştireceklerdir:
1.	 Bir	çocuğun	evlât	edinilmesine	ancak	yetkili	
makam	karar	verir.	Bu	makam	uygulanabilir	yasa	
ve	usullere	göre	ve	güvenilir	tüm	bilgilerin	ışığında;	
çocuğun,	 ana–babası,	 yakınları	 ve	 yasal	 vasisine	
göre	 durumunu	 göz	 önüne	 alarak	 ve	 gereken	
durumlarda	 tüm	 ilgililerle	 yapılacak	 görüşme	
sonucu	 onların	 da	 evlât	 edinme	 konusundaki	
onaylarını	 alma	 zorunluluğuna	 uyarak,	 kararını	
verir;
2.	 Çocuğun	 kendi	 ülkesinde	 elverişli	 biçimde	
bakılması	 mümkün	 olmadığı	 veya	 evlât	 edinecek	
veya	 yanına	 yerleştirilecek	 aile	 bulunmadığı	
takdirde,	 ülkelerarası	 evlât	 edinmenin	 çocuk	
bakımından	 uygun	 bir	 çözüm	 olduğunu	 kabul	
ederler;
3.	 Başka	bir	ülkede	evlât	edinilmesi	düşünülen	
çocuğun,	 kendi	 ülkesinde	 mevcut	 evlât	 edinme	
durumuyla	 eşdeğer	 olan	 güvence	 ve	 ölçülerden	
yararlanmasını	sağlarlar;
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4.	 Ülkelerarası	evlât	edinmede,	yerleştirmenin	
ilgililer	bakımından	yasadışı	para	kazanma	konusu	
olmaması	için	gereken	bütün	önlemleri	alırlar;
5.	 Bu	 maddedeki	 amaçları,	 uygun	 olduğu	
ölçüde,	 ikili	 ya	 da	 çok	 taraflı	 düzenleme	 veya	
anlaşmalarla	 teşvik	 ederler	 ve	 bu	 çerçevede,	
çocuğun	başka	bir	ülkede	yerleştirilmesinin	yetkili	
makam	 veya	 organlar	 tarafından	 yürütülmesini	
güvenceye	almak	için	çaba	gösterirler.

Madde 22

1.	 Taraf	 Devletler,	 ister	 tek	 başına	 olsun	
isterse	ana–babası	veya	herhangi	bir	başka	kimse	
ile	 birlikte	 bulunsun,	mülteci	 statüsü	 kazanmaya	
çalışan	 ya	 da	 uluslararası	 veya	 iç	 hukuk	 kural	 ve	
usulleri	 uyarınca	mülteci	 sayılan	 bir	 çocuğun,	 bu	
Sözleşmede	ve	insan	haklarına	veya	insani	konulara	
ilişkin	 ve	 söz	 konusu	 Devletlerin	 taraf	 oldukları	
diğer	 Uluslararası	 Sözleşmelerde	 tanınan	 ve	 bu	
duruma	 uygulanabilir	 nitelikte	 bulunan	 hakları	
kullanması	amacıyla	koruma	ve	insani	yardımdan	
yararlanması	için	gerekli	bütün	önlemleri	alırlar.
2.	 Bu	 nedenle,	 Taraf	 Devletler,	 uygun	
gördükleri	 ölçüde,	 Birleşmiş	 Milletler	 Teşkilatı	
ve	 onunla	 işbirliği	 yapan	 hükümetler	 arası	 ve	
hükümet	dışı	yetkili	başka	kuruluşlarla	bu	durumda	
olan	 bir	 çocuğu	 korumak,	 ona	 yardım	 etmek,	
herhangi	bir	mülteci	çocuğun	ailesi	 ile	yeniden	bir	
araya	 gelebilmesi	 için	 ana–babası	 veya	 ailesinin	
başka	 üyeleri	 hakkında	 bilgi	 toplamak	 amacıyla	
işbirliğinde	bulunurlar.	Herhangi	bir	nedenle	kendi	
aile	 çevresinden	 sürekli	 ya	 da	 geçici	 olarak	 ayrı	
düşmüş	 bir	 çocuğa	 bu	 Sözleşmeye	 göre	 tanınan	
koruma,	 aynı	 esaslar	 içinde,	 ana–babası	 ya	 da	
ailesinin	başkaca	üyelerinden	hiçbirisi	bulunmayan	
çocuğa	da	tanınacaktır.

Madde 23

1.	 Taraf	 Devletler	 zihinsel	 ya	 da	 bedensel	
özürlü	 çocukların	 saygınlıklarını	 güvence	 altına	
alan,	özgüvenlerini	geliştiren	ve	toplumsal	yaşama	

etkin	 biçimde	 katılmalarını	 kolaylaştıran	 şartlar	
altında	eksiksiz	bir	yaşama	sahip	olmalarını	kabul	
ederler.
2.	 Taraf	 Devletler,	 özürlü	 çocukların	 özel	
bakımdan	 yararlanma	 hakkını	 tanırlar	 ve	 eldeki	
kaynakların	yeterliliği	ölçüsünde	ve	yapılan	başvuru	
üzerine,	yardımdan	yararlanabilecek	durumda	olan	
çocuğa	 ve	 onun	 bakımından	 sorumlu	 olanlara,	
çocuğun	 durumu	 ve	 ana–babanın	 veya	 çocuğa	
bakanların	 içinde	 bulundukları	 koşullara	 uygun	
düşecek	 yardımın	 yapılmasını	 teşvik	 ve	 taahhüt	
ederler.
3.	 Özürlü	 çocuğun,	 özel	 bakıma	 gereksinimi	
olduğu	 bilincinden	 hareketle	 bu	 maddenin	 2’nci	
fıkrası	 uyarınca	 yapılması	 öngörülen	 yardım,	
çocuğun	ana–babasının	ya	da	 çocuğa	bakanların	
parasal	 (mali)	 durumları	 göz	 önüne	 alınarak,	
olanaklar	 ölçüsünde	 ücretsiz	 sağlanır.	 Bu	 yardım;	
özürlü	 çocuğun	 eğitimi,	 meslek	 eğitimi,	 tıbbi	
bakım	hizmetleri,	rehabilitasyon	hizmetleri,	bir	işte	
çalışabilecek	duruma	getirme	hazırlık	programları	
ve	dinlenme/eğlenme	olanaklarından	etkin	olarak	
yararlanmasını	 sağlamak	 üzere	 düzenlenir	 ve	
çocuğun	en	eksiksiz	biçimde	toplumla	bütünleşmesi	
yanında,	 kültürel	 ve	 ruhsal	 yönü	 dahil	 bireysel	
gelişmesini	gerçekleştirme	amacını	güder.
4.	 Taraf	 Devletler,	 uluslararası	 işbirliği	
ruhu	 içinde,	 özürlü	 çocukların	 koruyucu	 sıhhi	
bakımı,	 tıbbi,	 psikolojik	 ve	 işlevsel	 tedavileri	
alanlarına	 ilişkin	 gerekli	 bilgilerin	 alışverişi	
yanında,	 rehabilitasyon,	 eğitim	ve	mesleki	 eğitim	
hizmetlerine	 ilişkin	 yöntemlerin	 bilgilerini	 de	
içerecek	şekilde	ve	Taraf	Devletlerin	bu	alanlardaki	
güçlerini,	anlayışlarını	geliştirmek	ve	deneyimlerini	
zenginleştirmek	 amacıyla	 bilgi	 dağıtımını	 ve	 bu	
bilgiden	yararlanmayı	teşvik	ederler.	Bu	bakımdan,	
gelişmekte	 olan	 ülkelerin	 gereksinimleri,	 özellikle	
göz	önüne	alınır.
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Madde 24

1.	 Taraf	Devletler,	çocuğun	olabilecek	en	iyi	sağlık	düzeyine	kavuşma,	tıbbi	bakım	ve	rehabilitasyon	
hizmetlerini	veren	kuruluşlardan	yararlanma	hakkını	tanırlar.	Taraf	Devletler,	hiçbir	çocuğun	bu	tür	tıbbi	
bakım	hizmetlerinden	yararlanma	hakkından	yoksun	bırakılmamasını	güvence	altına	almak	 için	 çaba	
gösterirler.
2.	 Taraf	Devletler,	bu	hakkın	tam	olarak	uygulanmasını	takip	ederler	ve	özellikle:
•	 Bebek	ve	çocuk	ölüm	oranlarının	düşürülmesi;
•	 Bütün	çocuklara	gerekli	tıbbi	yardımın	ve	tıbbi	bakımın;	temel	sağlık	hizmetlerinin	geliştirilmesine	
önem	verilerek	sağlanması;
•	 Temel	sağlık	hizmetleri	çerçevesinde	ve	başka	olanakların	yanı	sıra,	kolayca	bulunabilen	tekniklerin	
kullanılması	ve	besleyici	yiyecekler	ve	temiz	içme	suyu	sağlanması	yoluyla	ve	çevre	kirlenmesinin	tehlike	ve	
zararlarını	göz	önüne	alarak,	hastalık	ve	yetersiz	beslenmeye	karşı	mücadele	edilmesi;
•	 Anneye	doğum	öncesi	ve	sonrası	uygun	bakımın	sağlanması;
•	 Bütün	toplum	kesimlerinin	özellikle	ana–babalar	ve	çocukların,	çocuk	sağlığı	ve	beslenmesi,	anne	
sütü	ile	beslenmenin	yararları,	toplum	ve	çevre	sağlığı	ve	kazaların	önlenmesi	konusunda	temel	bilgileri	
elde	etmeleri	ve	bu	bilgileri	kullanmalarına	yardımcı	olunması;
•	 Koruyucu	sağlık	bakımlarının,	ana–babaya	rehberliğini,	aile	planlanması	eğitimi	ve	hizmetlerinin	
geliştirilmesi;	amaçlarıyla	uygun	önlemleri	alırlar.
3.	 Taraf	 Devletler,	 çocukların	 sağlığı	 için	 zararlı	 geleneksel	 uygulamaların	 kaldırılması	 amacıyla	
uygun	ve	etkili	her	türlü	önlemi	alırlar.
4.	 Taraf	Devletler,	bu	maddede	tanınan	hakkın	tam	olarak	gerçekleştirilmesini	 tedricen	sağlamak	
amacıyla	uluslararası	işbirliğinin	geliştirilmesi	ve	teşviki	konusunda	karşılıklı	olarak	söz	verirler.	Bu	konuda	
gelişmekte	olan	ülkelerin	gereksinimleri	özellikle	göz	önünde	tutulur.

Madde 25

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

Madde 26

1.	 Taraf	Devletler,	her	çocuğun,	sosyal	sigorta	dahil,	sosyal	güvenlikten	yararlanma	hakkını	tanır	ve	
bu	hakkın	tam	olarak	gerçekleşmesini	sağlamak	için	ulusal	hukuklarına	uygun,	gerekli	önlemleri	alırlar.
2.	 Sosyal	Güvenlik,	çocuğun	ve	çocuğun	bakımından	sorumlu	olanların	kaynakları	ve	koşulları	göz	
önüne	alınarak	ve	çocuk	tarafından	ya	da	onun	adına	yapılan	sosyal	güvenlikten	yararlanma	başvurusuna	
ilişkin	başkaca	durumlar	da	göz	önünde	tutularak	sağlanır.

Madde 27

1.	 Taraf	Devletler,	her	çocuğun	bedensel,	zihinsel,	ruhsal,	ahlâksal	ve	toplumsal	gelişmesini	sağlayacak	
yeterli	bir	hayat	seviyesine	hakkı	olduğunu	kabul	ederler.
2.	 Çocuğun	gelişmesi	için	gerekli	hayat	şartlarının	sağlanması	sorumluluğu;	sahip	oldukları	imkânlar	
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ve	mali	güçleri	çerçevesinde	öncelikle	çocuğun	ana–babasına	veya	çocuğun	bakımını	üstlenen	diğer	kişilere	
düşer.
3.	 Taraf	Devletler,	ulusal	durumlarına	göre	ve	olanakları	ölçüsünde,	ana	babaya	ve	çocuğun	bakımını	
üstlenen	diğer	kişilere,	çocuğun	bu	hakkının	uygulanmasında	yardımcı	olmak	amacıyla	gerekli	önlemleri	
alır	ve	gereksinim	olduğu	takdirde	özellikle	beslenme,	giyim	ve	barınma	konularında	maddi	yardım	ve	
destek	programları	uygularlar.
4.	 Taraf	Devletler,	Taraf	Devlet	ülkesinde	veya	başka	ülkede	bulunsun;	ana–babası	veya	çocuğa	karşı	
mali	sorumluluğu	bulunan	diğer	kişiler	tarafından,	çocuğun	bakım	giderlerinin	karşılanmasını	sağlamak	
amacıyla	her	türlü	uygun	önlemi	alırlar.	Özellikle	çocuğa	karşı	mali	sorumluluğu	olan	kişinin,	çocuğun	
ülkesinden	başka	bir	ülkede	yaşaması	halinde,	Taraf	Devletler	bu	konuya	ilişkin	uluslararası	anlaşmalara	
katılmayı	 veya	 bu	 tür	 anlaşmalar	 akdinin	 yanı	 sıra	 başkaca	 uygun	 düzenlemelerin	 yapılmasını	 teşvik	
ederler.

Madde 28

1.	 Taraf	 Devletler,	 çocuğun	 eğitim	 hakkını	
kabul	 ederler	 ve	 bu	 hakkın	 fırsat	 eşitliği	 temeli	
üzerinde	 tedricen	 gerçekleştirilmesi	 görüşüyle	
özellikle:
•	 İlköğretimi	 herkes	 için	 zorunlu	 ve	 parasız	
hale	getirirler;
•	 Ortaöğretim	 sistemlerinin	 genel	 olduğu	
kadar	 mesleki	 nitelikte	 de	 olmak	 üzere	 çeşitli	
biçimlerde	örgütlenmesini	teşvik	ederler	ve	bunların	
tüm	 çocuklara	 açık	 olmasını	 sağlarlar	 ve	 gerekli	
durumlarda	 mali	 yardım	 yapılması	 ve	 öğretimi	
parasız	kılmak	gibi	uygun	önlemleri	alırlar;
•	 Uygun	 bütün	 araçları	 kullanarak,	
yükseköğretimi	yetenekleri	doğrultusunda	herkese	
açık	hale	getirirler;
•	 Eğitim	 ve	 meslek	 seçimine	 ilişkin	 bilgi	

ve	 rehberliği	 bütün	 çocuklar	 için	 elde	 edilir	 hale	
getirirler;
•	 Okullarda	 düzenli	 biçimde	 devamın	
sağlanması	 ve	 okulu	 terk	 etme	 oranlarının	
düşürülmesi	için	önlem	alırlar.
2.	 Taraf	 Devletler,	 okul	 disiplininin	 çocuğun	
insan	olarak	 taşıdığı	 saygınlıkla	bağdaşır	biçimde	
ve	 bu	 Sözleşme’ye	 uygun	 olarak	 yürütülmesinin	
sağlanması	 amacıyla	 gerekli	 olan	 tüm	 önlemleri	
alırlar.
3.	 Taraf	 Devletler	 eğitim	 alanında,	 özellikle	
cehaletin	ve	okuma	yazma	bilmemenin	dünyadan	
kaldırılmasına	katkıda	bulunmak	ve	çağdaş	eğitim	
yöntemlerine	 ve	 bilimsel	 ve	 teknik	 bilgilere	 sahip	
olunmasını	 kolaylaştırmak	 amacıyla	 uluslararası	
işbirliğini	güçlendirir	ve	 teşvik	ederler.	Bu	konuda,	
gelişmekte	 olan	 ülkelerin	 gereksinimleri	 özellikle	
göz	önünde	tutulur.
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Madde 29

1.	 Taraf	Devletler	 çocuk	 eğitiminin	 aşağıdaki	
amaçlara	yönelik	olmasını	kabul	ederler:
•	 Çocuğun	kişiliğinin,	yeteneklerinin,	zihinsel	
ve	 bedensel	 yeteneklerinin	 mümkün	 olduğunca	
geliştirilmesi;
•	 İnsan	 haklarına	 ve	 temel	 özgürlüklere,	
Birleşmiş	 Milletler	 Antlaşmasında	 benimsenen	
ilkelere	saygısının	geliştirilmesi;
•	 Çocuğun	 ana–babasına,	 kültürel	
kimliğine,	 dil	 ve	 değerlerine,	 çocuğun	 yaşadığı	
veya	 geldiği	 menşe	 ülkenin	 ulusal	 değerlerine	 ve	
kendisininkinden	 farklı	 uygarlıklara	 saygısının	
geliştirilmesi;
•	 Çocuğun,	 anlayışı,	 barış,	 hoşgörü,	 cinsler	
arası	 eşitlik	 ve	 ister	 etnik,	 ister	 ulusal,	 ister	 dini	
gruplardan,	 isterse	 yerli	 halktan	 olsun,	 tüm	
insanlar	 arasında	 dostluk	 ruhuyla,	 özgür	 bir	
toplumda,	 yaşantıyı,	 sorumlulukla	 üstlenecek	
şekilde	hazırlanması;
•	 Doğal	çevreye	saygısının	geliştirilmesi.
2.	 Bu	 maddenin	 veya	 28’inci	 maddenin	
hiçbir	 hükmü	 gerçek	 ve	 tüzel	 kişilerin	 öğretim	
kurumları	 kurmak	 ve	 yönetmek	 özgürlüğüne,	 bu	
maddenin	 1	 inci	 fıkrasında	belirtilen	 ilkelere	 saygı	
gösterilmesi	 ve	 bu	 kurumlarda	 yapılan	 eğitimin	
Devlet	tarafından	konulmuş	olan	asgari	kurallara	
uygun	 olması	 koşuluyla,	 aykırı	 sayılacak	 biçimde	
yorumlanmayacaktır.

Madde 30

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

Madde 31

1.	 Taraf	 Devletler	 çocuğun	 dinlenme,	 boş	
zaman	 değerlendirme,	 oynama	 ve	 yaşına	 uygun	
eğlence	 (etkinliklerinde)	 bulunma	 ve	 kültürel	 ve	
sanatsal	yaşama	serbestçe	katılma	hakkını	tanırlar.
2.	 Taraf	 Devletler,	 çocuğun	 kültürel	 ve	
sanatsal	yaşama	tam	olarak	katılma	hakkını	saygı	
duyarak	tanırlar	ve	özendirirler	ve	çocuklar	için,	boş	
zamanı	 değerlendirmeye,	 dinlenmeye,	 sanata	 ve	
kültüre	ilişkin	(etkinlikler)	konusunda	uygun	ve	eşit	
fırsatların	sağlanmasını	teşvik	ederler.

Madde 32

1.	 Taraf	 Devletler,	 çocuğun,	 ekonomik	
sömürüye	ve	her	türlü	tehlikeli	işte	ya	da	eğitimine	
zarar	verecek	ya	da	sağlığı	veya	bedensel,	zihinsel,	
ruhsal,	 ahlâksal	 ya	 da	 toplumsal	 gelişmesi	 için	
zararlı	 olabilecek	 nitelikte	 çalıştırılmasına	 karşı	
korunma	hakkını	kabul	ederler.
2.	 Taraf	Devletler,	 bu	maddenin	 uygulamaya	
konulmasını	sağlamak	 için	yasal,	 idari,	 toplumsal	
ve	 eğitsel	 her	 önlemi	 alırlar.	 Bu	 amaçlar	 ve	 öteki	
uluslararası	belgelerin	 ilgili	hükümleri	göz	önünde	
tutularak,	 Taraf	 Devletler	 özellikle	 şu	 önlemleri	
alırlar:
•	 İşe	kabul	için	bir	ya	da	birden	çok	asgari	yaş	
sınırı	tespit	ederler;
•	 Çalışmanın	saat	olarak	süresi	ve	koşullarına	
ilişkin	uygun	düzenlemeleri	yaparlar.
•	 Bu	maddenin	etkili	biçimde	uygulanmasını	
sağlamak	 için	 ceza	veya	başka	uygun	yaptırımlar	
öngörürler.

Madde 33

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

Madde 34

Taraf	Devletler,	çocuğu,	her	türlü	cinsel	 sömürüye	
ve	cinsel	suistimale	karşı	koruma	güvencesi	verirler.	
Bu	amaçla	Taraf	Devletler	özellikle:
1.	 Çocuğun	 yasadışı	 bir	 cinsel	 faaliyete	
girişmek	üzere	kandırılması	veya	zorlanmasını;
2.	 Çocukların,	 fuhuş,	 ya	 da	 diğer	 yasadışı	
cinsel	faaliyette	bulundurularak	sömürülmesini;
3.	 Çocukların	pornografik	nitelikli	gösterilerde	
ve	 malzemede	 kullanılarak	 sömürülmesini,	
önlemek	 amacıyla	 ulusal	 düzeyde	 ve	 ikili	 ile	 çok	
taraflı	ilişkilerde	gerekli	her	türlü	önlemi	alırlar.

Madde 35

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

Madde 36

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

Madde 37

Taraf	Devletler	aşağıdaki	hususları	sağlarlar:
1.	 Hiçbir	 çocuk,	 işkence	 veya	 diğer	 zalimce,	
insanlık	 dışı	 veya	 aşağılayıcı	 muamele	 ve	 cezaya	
tâbi	 tutulmayacaktır.	 On	 sekiz	 yaşından	 küçük	
olanlara,	 işledikleri	 suçlar	 nedeniyle	 idam	 cezası	
verilemeyeceği	gibi	salıverilme	koşulu	bulunmayan	
ömür	boyu	hapis	cezası	da	verilmeyecektir.
2.	 Hiçbir	 çocuk	 yasadışı	 ya	 da	 keyfi	 biçimde	
özgürlüğünden	 yoksun	 bırakılmayacaktır.	 Bir	
çocuğun	 tutuklanması,	 alıkonulması	 veya	 hapsi	

yasa	 gereği	 olacak	 ve	 ancak	 en	 son	 başvurulacak	
bir	 önlem	 olarak	 düşünülüp,	 uygun	 olabilecek	 en	
kısa	süre	ile	sınırlı	tutulacaktır.
3.	 Özgürlüğünden	 yoksun	 bırakılan	 her	
çocuğa	 insancıl	 biçimde	 ve	 insan	 kişiliğinin	
özünde	 bulunan	 saygınlık	 ve	 kendi	 yaşındaki	
kişilerin	 gereksinimleri	 göz	 önünde	 tutularak	
davranılacaktır.	 Özgürlüğünden	 yoksun	 olan	 her	
çocuk,	kendi	yüksek	yararı	aksini	gerektirmedikçe,	
özellikle	yetişkinlerden	ayrı	tutulacak	ve	olağanüstü	
durumlar	 dışında	 ailesi	 ile	 yazışma	 ve	 görüşme	
yoluyla	ilişki	kurma	hakkına	sahip	olacaktır.
4.	 Özgürlüğünden	 yoksun	 bırakılan	 her	
çocuk,	 kısa	 zamanda	 yasal	 ve	 uygun	 olan	 diğer	
yardımlardan	 yararlanma	 hakkına	 sahip	 olacağı	
gibi	 özgürlüğünden	yoksun	bırakılmasının	yasaya	
aykırılığını	bir	mahkeme	veya	diğer	yetkili,	bağımsız	
ve	 tarafsız	makam	 önünde	 iddia	 etme	 ve	 böylesi	
bir	işlemle	ilgili	olarak	ivedi	karar	verilmesini	isteme	
hakkına	da	sahip	olacaktır.

Madde 38

1.	 Taraf	 Devletler,	 silahlı	 çatışma	 halinde	
kendilerine	 uygulanabilir	 olan	 uluslararası	
hukukun,	çocukları	da	kapsayan	insani	kurallarına	
uymak	 ve	 uyulmasını	 sağlamak	 yükümlülüğünü	
üstlenirler.
2.	 Taraf	Devletler,	on	beş	yaşından	küçüklerin	
çatışmalara	 doğrudan	 katılmaması	 için	 uygun	
olan	bütün	önlemleri	alırlar.
3.	 Taraf	 Devletler,	 özellikle	 on	 beş	 yaşına	
gelmemiş	 çocukları	 askere	 almaktan	 kaçınırlar.	
Taraf	Devletler,	 on	beş	 ile	 on	 sekiz	 yaş	 arasındaki	
çocukların	 silah	 altına	 alınmaları	 gereken	
durumlarda,	önceliği	yaşça	büyük	olanlara	vermek	
için	uluslararası	çaba	gösterirler.
4.	 Silahlı	 çatışmalarda	 sivil	 halkın	
korunmasına	ilişkin	kuralları	tarafından	öngörülen	
yükümlülüklerine	 uygun	 olarak,	 Taraf	 Devletler,	
silahlı	 çatışmadan	etkilenen	çocuklara	koruma	ve	
bakım	sağlamak	amacıyla	mümkün	olan	her	türlü	
önlemi	alırlar.
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Madde 39

Taraf	 Devletler,	 her	 türlü	 ihmal,	 sömürü	 ya	 da	
suistimal,	işkence	ya	da	her	türlü	zalimce,	insanlık	
dışı	veya	aşağılayıcı	muamele	ya	da	ceza	uygulaması	
ya	 da	 silahlı	 çatışma	mağduru	 olan	 bir	 çocuğun,	
bedensel	 ve	 ruhsal	 bakımdan	 sağlığına	 yeniden	
kavuşması	ve	yeniden	toplumla	bütünleşebilmesini	
temin	için	uygun	olan	tüm	önlemleri	alırlar.	Bu	tür	
sağlığa	 kavuşturma	 ve	 toplumla	 bütünleştirme,	
çocuğun	 sağlığını,	 özgüvenini	 ve	 saygınlığını	
geliştirici	bir	ortamda	gerçekleştirilir.

Madde 40

1.	 Taraf	Devletler,	hakkında	ceza	yasasını	ihlâl	
ettiği	iddia	edilen	ve	bu	nedenle	itham	edilen	ya	da	
ihlâl	ettiği	kabul	edilen	her	çocuğun;	çocuğun	yaşı	
ve	yeniden	topluma	kazandırılmasının	ve	toplumda	
yapıcı	rol	üstlenmesinin	arzu	edilir	olduğu	hususları	
göz	 önünde	 bulundurularak,	 taşıdığı	 saygınlık	
ve	 değer	 duygusunu	 geliştirecek	 ve	 başkalarının	
da	 insan	 haklarına	 ve	 temel	 özgürlüklerine	 saygı	
duymasını	 pekiştirecek	 nitelikte	 muamele	 görme	
hakkını	kabul	ederler.
2.	 Bu	 amaçla	 ve	 uluslararası	 belgelerin	 ilgili	
hükümleri	 göz	 önünde	 tutularak	 Taraf	 Devletler	
özellikle,	şunları	sağlarlar:
	 1.	 İşlendiği	 zaman	 ulusal	 ya	 da	
uluslararası	 hukukça	 yasaklanmamış	 bir	 eylem	
ya	 da	 ihmâl	 nedeniyle	 hiçbir	 çocuk	 hakkında	
ceza	yasasını	 ihlâl	 ettiği	 iddiası	 ya	da	 ithamı	öne	
sürülemeyeceği	gibi	böyle	bir	ihlâlde	bulunduğu	da	
kabul	edilmeyecektir.
	 2.	 Hakkında	 ceza	 kanununu	 ihlâl	
iddiası	 veya	 ithamı	 bulunan	 her	 çocuk	 aşağıdaki	
asgari	güvencelere	sahiptir:
 	 1.Kovuşturmanın	 her	 aşamasında	 özel	
hayatının	 gizliliğine	 tam	 saygı	 gösterilmesine	
hakkı	olmak;
	 2.Kullanılan	 dili	 anlamaması	 veya	
konuşamaması	halinde	çocuğun	parasız	çevirmen	
yardımından	yararlanması;

	 3.Ceza	 yasasını	 ihlâl	 ettiği	 sonucuna	
varılması	 halinde,	 bu	 kararın	 ve	 bunun	 sonucu	
olarak	 alınan	 önlemlerin	 daha	 yüksek	 yetkili,	
bağımsız	 ve	 yansız	 bir	 makam	 ya	 da	 mahkeme	
önünde	yasaya	uygun	olarak	incelenmesi;
	 4.Tanıklık	 etmek	 ya	 da	 suç	 ikrarında	
bulunmak	 için	 zorlanmamak;	 aleyhine	 olan	
tanıkları	 sorguya	 çekmek	 veya	 sorguya	 çekmiş	
olmak	ve	lehine	olan	tanıkların	hazır	bulunmasının	
ve	sorgulanmasının	eşit	koşullarda	sağlanması;
	 5.Yetkili,	 bağımsız	 ve	 yansız	 bir	 makam	
ya	 da	 mahkeme	 önünde	 adli	 ya	 da	 başkaca	
uygun	 yardımdan	 yararlanarak	 ve	 özellikle	
çocuğun	 yaşı	 ve	 durumu	 göz	 önüne	 alınmak	
suretiyle	 kendisinin	 yüksek	 yararına	 aykırı	 olduğu	
saptanmadığı	sürece,	ana–babası	veya	yasal	vasisi	
de	 hazır	 bulundurularak	 yasaya	 uygun	 biçimde	
adil	bir	duruşma	ile	konunun	gecikmeksizin	karara	
bağlanmasının	sağlanması;
	 6.Haklarındaki	 suçlamalardan	 kendilerinin	
hemen	ve	doğrudan	doğruya;	ya	da	uygun	düşen	
durumlarda	ana–babaları	ya	da	yasal	vasileri	kanalı	
ile	 haberli	 kılınmak	 ve	 savunmalarının	 hazırlanıp	
sunulmasında	gerekli	yasal	ya	da	uygun	olan	başka	
yardımdan	yararlanmak;
	 7.Haklarındaki	 suçlama	 yasal	 olarak	 sabit	
oluncaya	kadar	masum	sayılmak

3.Taraf	 Devletler,	 hakkında	 ceza	 yasasını	 ihlâl	
ettiği	 iddiası	 ileri	 sürülen,	 bununla	 itham	 edilen	
ya	da	ihlâl	ettiği	kabul	olunan	çocuk	bakımından,	
yalnızca	 ona	 uygulanabilir	 yasaların,	 usullerin,	
onunla	ilgili	makam	ve	kuruluşların	oluşturulmasını	
teşvik	 edecek	 ve	 özellikle	 şu	 konularda	 çaba	
göstereceklerdir:
	 1.	 Ceza	Yasasını	ihlâl	konusunda	asgari	
bir	yaş	sınırı	belirleyerek,	bu	yaş	sınırının	altındaki	
çocuğun	ceza	ehliyetinin	olmadığının	kabulü;
	 2.	 Uygun	bulunduğu	ve	istenilir	olduğu	
takdirde,	 insan	 hakları	 ve	 yasal	 güvencelere	 tam	
saygı	 gösterilmesi	 koşulu	 ile	 bu	 tür	 çocuklar	 için	
adli	kovuşturma	olmaksızın	önlemlerin	alınması.
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4.Koruma	 tedbiri,	 yönlendirme	 ve	 gözetim	
kararları,	danışmanlık,	şartlı	salıverme,	bakım	için	
yerleştirme,	eğitim	ve	meslek	öğretme	programları	
ve	 diğer	 kurumsal	 bakım	 seçenekleri	 gibi	 çeşitli	
düzenlemelerin	 uygulanmasında,	 çocuklara	
durumları	ve	suçları	ile	orantılı	ve	kendi	esenliklerine	
olacak	biçimde	muamele	edilmesi	sağlanacaktır.

Madde 41

Bu	 Sözleşme’de	 yer	 alan	 hiçbir	 husus,	 çocuk	
haklarının	 gerçekleştirilmesine	 daha	 çok	 yardımcı	
olan	ve:
1.	 Bir	Taraf	Devletin	yasasında	veya
2.	 Bu	 Devlet	 bakımından	 yürürlükte	
olan	 uluslararası	 hukukta	 yer	 alan	 hükümleri	
etkilemeyecektir.

Madde 42

Taraf	 Devletler,	 Sözleşme	 ilke	 ve	 hükümlerinin	
uygun	ve	etkili	araçlarla	yetişkinler	kadar	çocuklar	
tarafından	 da	 yaygın	 biçimde	 öğrenilmesini	
sağlamayı	taahhüt	ederler.	

Madde 43

1.	 Taraf	 Devletlerin	 bu	 Sözleşme	 ile	
üstlendikleri	 yükümlülükleri	 yerine	 getirme	
konusunda	 kaydettikleri	 ilerlemeleri	 incelemek	
amacıyla,	 görevleri	 aşağıda	 belirtilen	 bir	 Çocuk	
Hakları	Komitesi	kurulmuştur.
2.	 Komite	 bu	 Sözleşme	 ile	 hükme	 bağlanan	
alanda	 yetenekleriyle	 tanınmış	 ve	 yüksek	 ahlâk	
sahibi	 on	 uzmandan	 oluşur.	 Komite	 üyeleri	 Taraf	
Devletlerce	kendi	vatandaşları	arasından	ve	kişisel	
olarak	görev	yapmak	üzere,	adil	bir	coğrafi	dağılımı	
sağlama	 gereği	 ve	 başlıca	 hukuk	 sistemleri	 göz	
önünde	tutularak	seçilirler.
3.	 Komite	üyeleri,	Taraf	devletlerce	gösterilen	
kişiler	 listesinden	 gizli	 oyla	 seçilirler.	 Her	 Taraf	
Devlet,	 vatandaşları	 arasından	 bir	 uzmanı	 aday	
gösterebilir.

4.	 Komite	 için	 ilk	 seçim,	 bu	 Sözleşme’nin	
yürürlüğe	 girişini	 izleyen	 altı	 ay	 içinde	 yapılır.	
Sonraki	 seçimler	 iki	 yılda	 bir	 yapılır.	 Her	 seçim	
tarihinden	 en	 az	 dört	 ay	 önce,	 Birleşmiş	Milletler	
Teşkilatı	 Genel	 Sekreteri,	 Taraf	 Devletleri	 iki	 ay	
içinde	 adaylarını	 göstermeye	 yazılı	 olarak	 davet	
eder.	Daha	sonra	Genel	Sekreter	böylece	belirlenen	
kişilerden,	 kendilerini	 gösteren	 Taraf	 Devletleri	 de	
işaret	ederek,	alfabetik	sıraya	göre	oluşturduğu	bir	
listeyi,	Taraf	Devletlere	bildirir.
5.	 Seçimler,	 Birleşmiş	 Milletler	 Teşkilatı	
Merkezinde,	 Genel	 Sekreter	 tarafından	 davet	
edilen	 Taraf	 Devletler	 toplantılarında	 yapılır.	
Nisabı,	Taraf	Devletlerin	üçte	 ikisinin	oluşturduğu	
bu	 toplantılarda,	 hazır	 bulunan	 ve	 oy	 kullanan	
Devletlerin	 salt	 çoğunluğuyla	 en	 fazla	 oy	 alan	
kişiler	Komiteye	seçilir.
6.	 Komite	 üyeleri	 dört	 yıl	 için	 seçilir.	 Aday	
gösterildikleri	 takdirde	 yeniden	 seçilebilirler.	 İlk	
seçimde	seçilmiş	olan	beş	üyenin	görevi	iki	yıl	sonra	
sona	erer,	bu	beş	üyenin	isimleri	ilk	seçimden	hemen	
sonra	toplantı	başkanı	tarafından	çekilen	kura	 ile	
belirlenir.
7.	 Bir	komite	üyesinin	ölmesi	veya	çekilmesi	ya	
da	başka	herhangi	bir	nedenle	bir	üyenin	Komitedeki	
görevlerini	 yapamaz	 hale	 gelmesi	 durumunda	
adaylığını	 öneren	 Taraf	 Devlet,	 Komitenin	
onaylaması	 koşuluyla,	 böylece	 boşalan	 yerdeki	
görev	 süresi	 doluncaya	 kadar,	 kendi	 vatandaşları	
arasından	başka	bir	uzmanı	atayabilir.
8.	 Komite,	iç	tüzüğünü	kendisi	belirler.
9.	 Komite,	 memurlarını	 iki	 yıllık	 bir	 süre	 için	
seçer.
10.	 Komite	toplantıları	olağan	olarak	Birleşmiş	
Milletler	 Teşkilatı	 Merkezinde	 ya	 da	 Komite	
tarafından	 belirlenecek	 başka	 uygun	 bir	 yerde	
yapılır.	 Komite	 olağan	 olarak	 her	 yıl	 toplanır.	
Komite	 toplantılarının	 süresi,	 gerektiğinde,	 Genel	
Kurulca	 onaylanmak	 koşuluyla,	 bu	 Sözleşmeye	
Taraf	 Devletlerin	 bir	 toplantısıyla	 belirlenir	 veya	
değiştirilir.
11.	 Birleşmiş	Milletler	 Teşkilatı	 Genel	 Sekreteri	
gerekli	maddi	araçları	ve	personeli	bu	Sözleşme	ile	
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kendisine	verilen	görevleri	etkili	biçimde	görebilmesi	
amacıyla,	Komite	emrine	verir.
12.	 Bu	 Sözleşme	 uyarınca	 oluşturulan	
Komitenin	üyeleri,	Genel	Kurulun	onayı	ile,	Birleşmiş	
Milletler	 Teşkilatının	 kaynaklarından	 karşılanmak	
üzere,	 Genel	 Kurulca	 saptanan	 şart	 ve	 koşullar	
çerçevesinde	kararlaştırılan	ücreti	alırlar.

Madde 44

1.	 Taraf	 Devletler,	 bu	 Sözleşme’de	 tanınan	
hakları	 yürürlüğe	 koymak	 için,	 aldıkları	 önlemleri	
ve	 bu	 haklardan	 yararlanma	 konusunda	
gerçekleştirilen	ilerlemeye	ilişkin	raporları:
•	 Bu	 Sözleşme’nin,	 ilgili	 Taraf	 Devlet	
bakımından	yürürlüğe	giriş	 tarihinden	başlayarak	
iki	yıl	içinde;
•	 Daha	sonra	beş	yılda	bir,	Birleşmiş	Milletler	
Genel	 Sekreteri	 aracılığı	 ile	 Komiteye	 sunmayı	
taahhüt	ederler.

2.	 Bu	madde	uyarınca	hazırlanan	raporlarda,	
bu	 Sözleşme’ye	 göre	 üstlenilen	 sorumlulukların,	
şayet	varsa,	yerine	getirilmesini	etkileyen	nedenler	
ve	 güçlükler	 belirtilecektir.	 Raporlarda	 ayrıca,	
ilgili	 ülkede	 Sözleşme’nin	 uygulanması	 hakkında	
Komiteyi	 etraflıca	 aydınlatacak	 biçimde	 yeterli	
bilgi	de	bulunacaktır.
3.	 Komiteye	 etraflı	 bilgi	 içeren	 bir	 ilk	 rapor	
sunmuş	olan	Taraf	Devlet,	bu	maddenin	1	(b)	bendi	
gereğince	sunacağı	sonraki	raporlarında	daha	önce	
verilmiş	olan	temel	bilgileri	tekrarlamayacaktır.
4.	 Komite,	 Taraf	 Devletlerden	 Sözleşme’nin	
uygulamasına	 ilişkin	 her	 türlü	 ek	 bilgi	 isteminde	
bulunabilir.
5.	 Komite,	 iki	 yılda	 bir	 Ekonomik	 ve	 Sosyal	
Konsey	 aracılığı	 ile	 Genel	 Kurula	 faaliyetleri	
hakkında	bir	rapor	sunar.
6.	 Taraf	Devletler	kendi	raporlarının	ülkelerinde	
geniş	biçimde	yayımını	sağlarlar.

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak 
dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan 

sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; 
fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye 

karşı korunma gibi haklarının hepsini birden 
tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.
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Madde 45

Sözleşme’nin	 etkili	 biçimde	 uygulanmasını	 geliştirme	 ve	 Sözleşme	
kapsamına	giren	alanda	uluslararası	işbirliğini	teşvik	etmek	amacıyla:
1.	 Uzmanlaşmış	 kurumlar,	 UNICEF	 ve	 Birleşmiş	 Milletler	
Teşkilatının	 öteki	 organları,	 bu	 Sözleşme’nin	 kendi	 yetki	 alanlarına	
ilişkin	 olan	 hükümlerinin	 uygulanmasının	 incelenmesi	 sırasında,	
temsil	edilmek	hakkına	sahiptirler.	Komite;	uzmanlaşmış	kurumları,	
UNICEF’i	 ve	 uygun	 bulduğu	 öteki	 yetkili	 kuruluşları,	 kendi	 yetki	
alanlarını	ilgilendiren	konularda	uzman	olarak	görüş	vermeye	davet	
edebilir.	 Komite,	 uzmanlaşmış	 kurumları,	 UNICEF’i	 ve	 Birleşmiş	
Milletler	Teşkilatının	öteki	organlarını	kendi	faaliyet	alanlarına	ilişkin	
kesimlerde	 Sözleşme’nin	 uygulanması	 hakkında	 rapor	 sunmaya	
davet	edebilir;
2.	 Komite,	uygun	bulduğu	takdirde,	Taraf	Devletlerce	sunulmuş,	
bir	istem	içeren	ya	da	teknik	danışma	veya	yardım	ihtiyacını	belirten	
her	raporu,	gerekiyorsa	Komitenin	bu	istek	veya	ihtiyaca	ilişkin	tavsiye	
ve	 gözlemlerini	 de	 ekleyerek,	 uzmanlaşmış	 kurumlara,	UNICEF’e	 ve	
öteki	yetkili	kuruluşlara	gönderir;
3.	 Komite,	 Genel	 Kurula	 Genel	 Sekreterden	 Komite	 adına	
çocuk	 haklarına	 ilişkin	 sorunlarda	 incelemeler	 yaptırması	 isteğinde	
bulunulmasını,	tavsiye	edebilir;
4.	 Komite,	 bu	 Sözleşme’nin	 44	 ve	 45’inci	 maddeleri	 uyarınca	
alınan	 bilgilere	 dayanarak,	 telkin	 ve	 genel	 nitelikte	 tavsiyelerde	
bulunabilir.	 Bu	 telkin	 ve	 genel	 nitelikteki	 tavsiyeler,	 ilgili	 olan	 her	
Taraf	Devlete	gönderilir	ve	şayet	varsa,	Taraf	Devletlerin	yorumları	ile	
birlikte	Genel	Kurulun	dikkatine	sunulur.

Madde 46

Bu	Sözleşme	bütün	Devletlerin	imzasına	açıktır.

Madde 47

Bu	Sözleşme	onaylamaya	bağlı	tutulmuştur.	Onay	belgeleri	Birleşmiş	
Milletler	Teşkilatı	Genel	Sekreteri	nezdine	tevdi	edilecektir.

Madde 48

Bu	 Sözleşme	 bütün	 Devletlerin	 katılmasına	 açık	 olacaktır.	 Katılma	
belgeleri	 Birleşmiş	 Milletler	 Teşkilatı	 Genel	 Sekreteri	 nezdine	 tevdi	
edilecektir.
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Madde 49

1.	 Bu	 Sözleşme,	 yirminci	 onay	 ya	da	 katılma	
belgesinin	 Birleşmiş	 Milletler	 Teşkilatı	 Genel	
Sekreteri	 nezdine	 tevdi	 tarihini	 izleyen	 otuzuncu	
gün	yürürlüğe	girecektir.
2.	 Yirminci	 onay	 ya	 da	 katılma	 belgesinin	
tevdiinden	sonra	bu	Sözleşme’yi	onaylayacak	ya	da	
ona	katılacak	Devletlerin	her	biri	için,	bu	Sözleşme,	
söz	konusu	Devletin	onay	ya	da	katılma	belgesini	
tevdi	 tarihinden	 sonraki	 otuzuncu	 gün	 yürürlüğe	
girecektir.

Madde 50

1.	 Bu	 Sözleşme’ye	 Taraf	 herhangi	 bir	 Devlet	
bir	 değişiklik	 önerisinde	 bulunabilir	 ve	 buna	
ilişkin	 metni	 Birleşmiş	 Milletler	 Teşkilatı	 Genel	
Sekreteri	 nezdine	 tevdi	 edebilir.	 Genel	 Sekreter	
bunun	üzerine	değişiklik	önerisini	Taraf	Devletlere,	
önerinin	incelenmesi	ve	oya	konulması	amacıyla	bir	
Taraf	Devletler	 Konferansı	 oluşturulmasını	 isteyip	
istemediklerini	 kendisine	 bildirmeleri	 kaydıyla,	
iletir.	 Böyle	 bir	 duyuru	 tarihini	 izleyen	 dört	 ay	
içinde	Taraf	Devletlerin	en	az	üçte	biri	söz	konusu	
konferansın	 toplanmasından	 yana	 olduklarını	
ifade	 ederlerse	 Genel	 Sekreter,	 Birleşmiş	 Milletler	
Teşkilatı	 çerçevesinde	 bu	 konferansı	 düzenler.	
Konferansta	 hazır	 bulunan	 ve	 oy	 kullanan	 Taraf	
Devletlerin	 çoğunluğu	 tarafından	 kabul	 edilen	
her	 değişiklik,	 onay	 için	 Birleşmiş	 Miletler	 Genel	
Kuruluna	sunulur.
2.	 Bu	 maddenin	 1’inci	 fıkrasında	 yer	 alan	
hükümlere	uygun	olarak	kabul	edilen	bir	değişiklik,	
Birleşmiş	Milletler	Genel	Kurulunca	onaylandığı	ve	
bu	Sözleşme	’ye	Taraf	Devletlerin	üçte	iki	çoğunluğu	
tarafından	kabul	edildiği	zaman	yürürlüğe	girer.
3.	 Bir	değişiklik	yürürlüğe	girdiği	zaman,	onu	
kabul	eden	Taraf	Devletler	bakımından	bağlayıcılık	
taşır.	Öteki	Taraf	Devletler	bu	Sözleşme	hükümleri	
ve	 daha	 önce	 kabul	 ettikleri	 her	 değişiklikle	 bağlı	
kalırlar.

Madde 51

1.	 Birleşmiş	Milletler	Teşkilatı	Genel	Sekreteri,	
onay	ya	da	katılma	anında	yapılabilecek	çekincelerin	
metnini	alacak	ve	bütün	Devletlere	bildirecektir.
2.	 Bu	 Sözleşme’nin	 amacı	 ve	 konusu	 ile	
bağdaşmayan	hiçbir	çekinceye	izin	verilmeyecektir.
3.	 Çekinceler,	Birleşmiş	Milletler	Teşkilatı	Genel	
Sekreterince,	 geri	 alınacağına	 ilişkin	 bildirimde	
bulunma	yoluyla	her	zaman	geri	alınabilir.	Bunun	
üzerine	Genel	 Sekreter,	 bütün	Devletleri	 haberdar	
eder.	Böyle	bir	bildirim,	Genel	Sekreter	 tarafından	
alındığı	tarihte	işlerlik	kazanır.

Madde 52
Bir	Taraf	Devlet,	bu	Sözleşme’yi,	Birleşmiş	Milletler	
Teşkilatı	 Genel	 Sekreterine	 vereceği	 yazılı	 bildirim	
yoluyla	feshedebilir.	Fesih,	bildirimin	Genel	Sekreter	
tarafından	alınması	tarihinden	bir	yıl	sonra	geçerli	
olur.

Madde 53

Birleşmiş	 Milletler	 Teşkilatı	 Genel	 Sekreteri,	 bu	
Sözleşme’nin	tevdi	makamı	olarak	belirlenmiştir.

Madde 54 

İngilizce,	 Arapça,	 Çince,	 İspanyolca,	 Fransızca	
ve	 Rusça	 metinleri	 de	 aynı	 derecede	 geçerli	 olan	
bu	 Sözleşme’nin	 özgün	 metni,	 Birleşmiş	 Milletler	
Teşkilatı	Genel	Sekreteri	nezdine	tevdi	edilecektir.
Hükümetleri	tarafından	tam	yetkili	kılınan	aşağıda	
imzaları	bulunan	Temsilciler,	yukarıdaki	kuralların	
ışığında,	bu	Sözleşme’yi	imzalamışlardır.

İhtirazi Kayıt: Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme ’sinin 17, 29 ve 30. maddeleri 
hükümlerini T.C. Anayasası ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan 
Anlaşması hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama 

hakkını saklı tutmaktadır.
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Çocuk	Hakları	Sözleşmesi,	çocuğun	bir	birey	olarak	hakları	olduğunu	anlatan,	dünya	çocuklarının	yaşam	
kalitesini	hak	ettikleri	düzeye	çıkarmayı	amaçlayan	bir	sözleşmedir.	Birleşmiş	Milletler	tarafından	
1989	yılında	kabul	edilmiş	ve	1990’da	üye	devletlerin	imza	ve	onayına	açılmıştır.	Bugün	dünyanın	

hemen	hemen	her	ülkesince	kabul	edilmiş	olan	sözleşme	Türkiye	Cumhuriyeti	tarafından	da	1990’da	
imzalanmış,	1995	yılında	ise	Bakanlar	Kurulu’nca	onaylanarak	yürürlüğe	girmiştir.	Toplam	54	maddesi	

bulunan	Çocuk	Hakları	Sözleşmesinin	19.	maddesi	çocuğun	şiddetten	korunma	hakkı	ile	ilgilidir.

Çocuğa karşı şiddet ve çocuk ihmali nedir?

Çocukların bedensel, zihinsel ya da ruhsal 
sağlıklarına zarar veren, gelişimlerini engelleyen 
tutum ve davranışlara maruz bırakılmalarıdır.
Çocuk ihmali: Çocuğu yeterli beslenmesi, sağlık 
kontrollerinin yaptırılması, hastalandığı zaman 
doktora götürülmesi, uygun ve temiz giydirilmesi 
gibi temel gereksinimlerinin karşılanmamasıdır.

Çocuğa karşı şiddetin sonuçları nelerdir?

Şiddetle karşılaşan çocukta çeşitli sakatlıklar 
ortaya çıkabilir. Kırıklar, beyin kanamaları, 
iç organ yaralanmaları sonucu ortopedik 
sakatlıklar, felçler, havale, zeka özürü, çeşitli 
organ yetersizlikleri gelişebilir. Bu hasarların çok 
ağır olması durumunda ölüm ortaya çıkar.

Yaşamı kurtulanlarda ise depresyon, kaygı 
bozukluğu, sosyal uyumsuzluk vb. gibi ruhsal 
sorunlar gelişebilir. Bu kişilerde uyuşturucu 
bağımlılığı, suça ve fuhuşa yatkınlıkta artış olduğu 
gösterilmiştir. Zekâ özürü ya da ruhsal örselenme 
sonucu bu çocuklarda genellikle okul başarısı 
düşüktür. Dayak çocuğun bilişsel gelişimini 
de olumsuz yönde etkilemektedir. Fiziksel 
cezalandırmayla terbiye edildiği düşünülen 
çocuklar, kaba gücün sorunları çözmek için etkin 
bir yöntem olduğuna inanarak büyürler ve erişkin 
yaşlarda kendileri de başka çocukları istismar 
eden erişkinlere dönüşebilirler, böylece istismar 
olayları kuşaktan kuşağa sürüp gider.

ÇOCUĞUN ŞİDDETTEN KORUNMA HAKKI

*Bu sözleşmeye taraf devletler, çocuğun ana babasının ya da onlardan yalnızca 
birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin 
yanındayken bedensel ya da zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da 
ihmalkâr muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı 
korunması için; yasal, idarî, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar.

*Bu tür koruyucu önlemler; burada tanımlanmış olan çocuklara kötü muamele 
olaylarının önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi yetkili makama havale edilmesi, 
soruşturulması, tedavisi ve izlenmesi için gerekli başkaca yöntemleri ve uygun 
olduğu takdirde adlî makamların işe el koyması olduğu kadar durumun gereklerine 
göre çocuğa ve onun bakımını üstlenen kişilere gereken desteği sağlama amacıyla 
sosyal programların düzenlenmesi için etkin usulleri de içermelidir.
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Şiddet uygulayanlar kimlerdir? Hangi 

durumlarda risk artar?

Çocuğa şiddet uygulayan kişiler çoğu kez tanıdığı, 
evi, okulu, işyeri gibi yakın çevresinde bulunan 
erişkinlerdir. Aile içi şiddet çocuğa anne babası ya 
da evdeki diğer büyükler tarafından, okulda şiddet 
ise öğretmenler, görevliler ya da diğer öğrenciler 
tarafından uygulanmaktadır. Anne baba yaşının 
çok genç olması, işsizlik, ekonomik sıkıntılar, aile 
içi geçimsizlik, alkol ya da uyuşturucu kullanımı, 
çok çocuklu aile, ana babada ruhsal bozukluk 
gibi etmenler aile içinde çocuğun şiddete maruz 
kalmasını artırırken, okulda da öğretmenin kişilik 
bozukluğu, kalabalık sınıflar, sosyal baskılar, 
disiplin yöntemi olarak dayağın kabul görmesi 
gibi nedenler şiddete yol açmaktadır.
Bunlara ek olarak zihinsel ya da bedensel özürlü, 
hiperaktif ya da uyum güçlüğü çeken çocuklar 
şiddete daha sık maruz kalmaktadırlar.

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde 

Öğretmenin Rolü:

Çocuklarla her gün bir arada olup onları sürekli 
olarak gözlemleme olanağına sahip öğretmenler, 
çocukların davranışları ya da görünümlerindeki 
en ufak değişikliği bile farkedip nedenini 
anlama konusunda özel bir öneme sahiptirler. 
Çocukları yaşıtlarıyla bir arada gördükleri için 
aradaki farkı daha iyi algılayabilirler. Örneğin 
deneyimli ve çocuk istismarı konusunda bilgili 
bir öğretmen, öğrencisinin yüzünde ya da 
vücudunda gördüğü yara bere ile ilgilenip başına 
ne geldiğini araştırabilir; davranışlarındaki içe 
kapanma, mutsuz, keyifsiz görünme, dikkatini 
toplayamama, okul başarısında düşme, hırçınlık, 
saldırganlık vb. değişiklikleri gözleyebilir. 
Herhangi bir sorunla karşılaşan öğrencisinin 
kendisiyle dertleşmesi için uygun ortamı 
yaratabilir. Bu sayede öğrenciye yararı olabilecek 
çözümler üretilmesine katkıda bulunabilir.

Öğretmenin istismar ve ihmale uğradığından 
kuşkulandığı durumları rehberlik servislerine, 
sosyal hizmetler kurumlarına ve gereğinde adlî 
makamlara bildirmesi gereklidir. Bu bildirim 
hem öğrencinin istismardan kurtulmasını, 
hem de istismarcının cezalandırılmasını ve 
olabiliyorsa tedavisini sağlar. Buna karşın resmî 
makamlarca kayda geçen istismar olgularının 
pek azı öğretmenler tarafından bildirilmektedir. 
Bunun nedenleri arasında öğretmenlerin 
bu tür olayları kime ve nasıl bildireceklerini 
bilememe, bildirmenin yararlı olacağına 
inanmama, sonuçlarından çekinme; çok ağır 
olmayan durumlarda da dayağın ailede çocuğu 
terbiye etmek için kullanılabilecek uygun bir 
yöntem olduğuna inanma, aile içi durumlara 
karışmak istememe gibi birçok etmen sayılabilir. 
Öğretmenin dayağın etkin bir disiplin yöntemi 
olduğuna ilişkin inancı, çocuğun evde olduğu 
kadar okulda da fiziksel istismarla karşılaşmasına 
yol açmaktadır. 

Şiddetin bir diğer boyutu ise çocukların diğer 
çocuklara uyguladığı şiddettir. Çocuklar 
arası şiddette hazırlayıcı etmenler daha 
önce kendisinin şiddetle karşılaşmış olması, 
gerçekleşmeyen umutlar, düş kırıklıkları, öç 
alma duyguları, paylaşılamayan öfke, anti-sosyal 
kişilik ve madde bağımlılığıdır. Bu tip şiddet tek 
bir öğrencinin bireysel şiddeti olabileceği gibi, bu 
kişilik özelliklerine sahip birden fazla öğrencinin 
bir araya gelerek çeteler oluşturması ile de ortaya 
çıkabilir. Bu çocuklar bu yolla kendilerini daha 
güçlü hissedebilir, yaptıklarından zevk alabilir ya 
da diğerlerinin bunu hak ettiğini düşünebilirler.

Duygularını ifade edebilen, insan ilişkilerinde 
başarılı, uyumlu, yaşama umutla bakan 
çocuklarda ise şiddet eğilimi düşüktür. Bir 
çocuğun şiddete yatkınlığı değerlendirilirken 
olumsuz özelliklerine ek olarak olumlu yanları 
da göz önüne alınmalı; olumsuz yanları ağır 
basıyorsa psikolojik destek sağlanmalıdır.
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Sonuç ve Öneriler:

Çocukları şiddetten korumanın ilk adımı şiddetin 
varlığını kabul etmektir. “Bizde böyle şeyler 
olmaz” , “Bu kadarcık dövme şiddet sayılmaz” 
gibi yaklaşımlar şiddeti inkâr etmektir. Ülkemizde 
fiziksel cezanın disiplin yöntemi olarak yaygın 
bir kullanımı olduğu bilinmekteyse de boyutları 
konusunda ayrıntılı çalışmalara gereksinim vardır.

Öğretmenler çocuk istismarı konusunda gerek 
mezuniyet öncesi gerek hizmet içi eğitimlerde 
bilgilendirilmeli, istismara uğramış çocukları 
fark etme konusunda beceri kazandırılmalıdır. 
Öğretmen, çocuğu eğitirken asla fiziksel ceza 
uygulamayarak örnek olmalı, uygulayanları da 
hoş görmemelidir. Toplumun çocuk istismarı 
konusunda duyarlılığını artırmak, öğrencilerinin 
anne babalarını ve diğer bireyleri eğitmek 
konusunda öğretmene önemli görevler 
düşmektedir. Okul aile birliği toplantıları ve veli 
görüşmelerinden bu amaçlar için yararlanılabilir.

Okulda ve evde disiplini sağlamak için dayak 
dışı seçenekler bulunmaktadır. Bu seçenekleri 
uygulamanın çocukta olumlu davranışı 
geliştirmede daha başarılı olduğu kanıtlanmıştır. 
Aşağıda bu tür seçeneklerin bazıları özetlenmiştir.

Dayak dışı yollarla disiplini nasıl 

sağlayabiliriz?

• Çocukla	yaşına	uygun	bir	dille	konuşarak	iyi	iletişim	
kurun.	 Sözel	 öğretmen-öğrenci	 ilişkisi	 çocuğun	
bilişsel	yeteneklerini	geliştirir.

• Olaylara	 çocuğun	 gözüyle	 bakıp,	 kendinizi	 onun	
yerine	koyabilmeye	çalışın.	Size	çok	kabul	edilemez	
görünen	 bir	 durum	 çocuğun	 gözünde	 tamamen	
farklı	olabilir.

• Çocuğa	 yaşına	 uygun,	 kabul	 edilebilir,	 kesin	 ve	
tutarlı	 sınırlar	 çizin,	 belli	 kurallar	 koyun.	 Bunların	
aşılmasını	istemediğinizi	kesin	bir	dille	ifade	edin.

• Çocuk	 sınırları	 aştığında	 ya	 da	 kurallara	
uymadığında	sonuçları	 ile	yüzleştirin.	Örneğin	yeri	
kirleten	çocuktan	orayı	temizlemesini,	birini	inciten	
çocuktan	özür	dilemesini	isteyin.

• Çocuğa	 konuşma	 ve	 davranışlarınızla	 örnek	
olun.	 “Lütfen,	 teşekkür	 ederim”	 gibi	 kelimelerin	
kullanılmasını	 özendirin.	 Sabır,	 nezaket,	 saygı	
gibi	 kavramları	 anlatarak	 değil	 davranışlarınızla	
öğretin.

• Çocuğun	 birden	 fazla	 istenmeyen	 davranışı	 varsa	
hepsini	bir	anda	ele	almayın,	birer	birer	ilgilenin.	Bu	
davranışın	 neden	 sorun	 yarattığını	 açıkça	 anlatın,	
değiştirdiğinde	 onu	 iyi	 davranışından	 dolayı	
kutlayın.

• Çocuğun	 olumlu	 davranışlarını	 onayladığınızı	
beden	dilinizle	de	gösterin.	

• Çocuklara	 sorunlara	 çözümler	 üretme,	 sorunlarla	
başa	çıkma	konusunda	destek	olun,	ancak	onların	
yerine	 kararlar	 vermeyin.	 Bırakın	 kendi	 kararlarını	
verip,	 davranışlarını	 kendileri	 belirlesinler;	 bu	
özgüvenleri	için	çok	yararlıdır.

Yaşamak, sağlıklı büyümek ve gelişmek, eğitim 
olanaklarına sahip olmak gibi hakların yanı sıra 
bu haklarını kullanırken huzurlu ve mutlu olmak, 
şiddete maruz kalmamak da çocukların en doğal 
hakkıdır. Bu hakka sahip olmak için onların en 
büyük yardımcıları ise öğretmenler olacaktır.

KAYNAKLAR
UNICEFÇocuk	Hakları	Sözleşmesi,	UNICEF1992.

Dubowitz	H,	Finkel	M.Child	Abuse	and	Neglect	In:Primary	Pediatric	Care,	Hoekelman	RA(ed)Mosby,	Missouri,	
1997,	pp:621-26.

İzmir	sivil	toplum	örgütleri	çocuk	hakları	çalışma	günleri	raporu,	1996,	İzmir.
PaintalS.Banning	corporal	punishment	of	children.	Childhood	EducationFall	1999:	36-39.

Johnson	CF.Abuse	andNeglect	of	Children.In:NelsonTextbook	of	Pediatrics,	Behrman,Kliegman,	Jenson(eds)	
16.Baskı	2000,	Philadelphia,W.B.Saunders,	pp:110-5.

Krugman	R.D,Sirotnak	A.P.ChildAbuse	and	Neglect	In:Current	Pediatric	Diagnosis	and	Treatment,	Hay,	
Hatward,Levin,Sondheimer(eds)	14.Baskı	1999,	Connecticut,	Appleton	and	Lange,	pp:195-200.

O’Toole	R,	WebsterS.W.Teachers’	recognition	and	reporting	of	child	abuse:A	factorial	survey.Child	Abuse	and	
Neglect	1999;	23:	1083-1101.

Kenny	M.C.Child	abuse	reporting:	teachers’	perceived	detterrents.Child	Abuse	and	Neglect	2001;	25:	81-92.
AAPCommittee	onSchool	Health.	CorporalPunishment	in	Schools.Pediatrics	2000;	106:	343.

Poole	S.R.Ushkow	M.C,	NaderP.R,	Bradford	B.J,	Asburs	J.R,	Worthington	D.C,	Sanabria	K.E,	Carruth	T.The	role	of	
the	pediatrician	in	abolishing	corporal	punishment	in	schools.	Pediatrics	1991;	88:	162-7.

Wessel	M.A.The	pediatrician	and	corporal	punishment.Pediatrics	1980;	66:	639-41.
Christophersen	E.R.The	pediatrician	and	parental	discipline.Pediatrics	1980;	66:	641-42.

Hususi	idarelerden	maaş	olan	ilkokul	öğretmenlerinin	kadrolarına	terfi,	taltif	ve	cezalandırmalarına	ve	bu	
öğretmenler	için	teşkil	edilecek	sağlık	ve	içtimai	yardım	sandığı	ile	yapı	sandığına	ve	öğretmenlerin	alacaklarına	

dair	kanun.	Kanun	numarası:	4357.	Kabul	tarihi:	13/1/1943.Yayımlandığı	resmî	gazete:	19/1/1943	Sayı:	5308	
Tertip:	3	Cilt:24,	Sayfa:148.

İlk	ve	orta	tedrisat	muallimlerinin	terfi	ve	tecziyeleri	hakkında	kanun.	Kanun	numarası:	1702	Resmî	gazetede	
yayım	tarihi	ve	sayısı:19/6/1930	-1532.

Millî	Eğitim	Bakanlığı	orta	öğretim	kurumları	ödül	ve	disiplin	yönetmeliği.	Resmî	gazetede	yayım	tarihi	ve	sayısı	
:31/1/1995	-22188.

Shumba	A.Epidemiology	and	etiology	of	reported	case	of	child	physical	abuse	in	Zimbabwean	primary	schools.	
Child	Abuse	and	Neglect	2001;	25:	265-77.

Gilgun	JF,McLeod	L.	Gendering	violence.Studies	in	Symbolic	Interactionism;	1999;	22:	167-93.

I’M A CHILD I HAVE RIGHTS

BEN
COCUGUM,
HAKLARIM

VAR



I’M A CHILD I HAVE RIGHTS

BEN
COCUGUM,
HAKLARIM

VAR



I’M A CHILD I HAVE RIGHTS38

Bilgili, sorumlu, haklarından yararlanma yeteneği 
gelişmiş çocukların topluma kazandırılabilmesi 
ancak iyi bir temel eğitim olanağının sağlanmasına 
bağlıdır. Sözleşmenin 28 inci maddesi ile hiçbir 
ayırım gözetilmeksizin bütün çocukların eğitim 
hakkına sahip olduğu belirtilmekte; eğitimin 
kalitesini belirleyen bir çerçeve sunulmaktadır. 
29. madde çocuk merkezli bir öğretme ve 
öğrenme modelini öngörerek; öğrencilerin 
eğitim sürecine aktif biçimde katılacakları, kendi 
başlarına sorunlarını çözebilecekleri, yaşam boyu 
öğrenerek doğru kararlar verebilecek özgüveni 
kazanacakları bir yapıyı gündeme getirmektedir 
(3).

Aktif ve çocuk merkezli bu yapının sağlıklı bir 
biçimde işleyebilmesi için bu süreçte ulusal 
vizyon, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, ilke, 
politika prosedürlerinin açıkça tanımlanması, 
eğitim düzeyi ve başarı için standartların 
koyulması, nitelikli insan gücünün bu projede 
yer alması, kaynakların harekete geçirilmesi, 
kamuoyunun duyarlılığının artırılması ve etkili bir 
denetim mekanizması kurulması gerekmektedir. 
Toplumsal değişim ve kişisel dönüşümde 
yaşamsal bir önemi olan eğitimde, erişilebilirlik, 
kalite, esneklik ve kız çocuklarına yönelik 
ayırımcılığın önlenmesi gerçek demokrasinin 
işlerlik kazanması için de bir zorunluluktur.
7.Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen “2000’li 

yıllar için sağlıklı doğup büyüyen, gelişen, istismar 
edilmeyen, demokratik, lâik dünya görüşünü 
benimseyen, çağdaş, inançlara ve insan haklarına 
saygılı, hak ve sorumluluklarının bilincine varmış, 
katılımcı ve paylaşımcı, kendisini ifade edebilen 
ve gerçekleştirebilen, hoşgörülü ve sevecen, 
moral değerlere sahip, yararlı olmayı ilke edinmiş, 
çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış, üretken 
bireylerin yetiştirilmesi” hedefi her zaman için 
vazgeçilmezliğini korumaktadır(4). 

Herkese yüksek kalitede eğitim görme hakkının 
sağlanması, kişisel, sosyal, kültürel, sanatsal 
ve sportif yönlerden gelişme olanaklarının 
sunulması, eğitim ve öğretimle kazanılanların 
toplumsal yaşama, kentsel yaşama ve aile 
yaşamına katkı sağlayacak uygulamalara 
dönüştürülmesi gerekmektedir. Toplumsal refahı 
geliştirmede, yaşam kalitesini yükseltmede, 
bilimsel ve teknolojik alanda ilerlemede, 
ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanmasında 
çocuk ve gençlerin eğitimine yapılacak yatırım en 
önemli yatırımdır.

Bu nedenle yakın gelecekte toplumun çocuklarla 
ve eğitimle ilgili programlarının plânlanması ve 
izlenmesi, merkezi olmayan bütünleştirilmiş 
plânlama ve seferberlik düşüncesinin 
özendirilmesi, özellikle eğitim ve istihdam 
alanlarında cinsiyete dayalı eşitsizliklerin ortadan 
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kaldırılması, varlığını sürdürme ve gelişmeye 
yönelik, yaşama, büyüme ile psikolojik ve 
sosyal yönleri olan gelişme için erken çocukluk 
döneminde bakım çerçevesinde bütünleştirilmiş 
bir yaklaşım, çocuğun suistimal ve istismardan 
korunması, ergen sağlığı ve gelişimi konularında 
devletin, sivil toplum örgütlerinin, halkın ve ailenin 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasında iş 
birliği yapması ve uygulamaların izlenmesi için 
yöntemler geliştirilmesi gerekmektedir (5).

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocuğun 
yüksek kalitede eğitim hakkı üzerindeki 
ısrarı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de eğitim alanındaki yeniliklerin itici gücünü 
oluşturmaktadır. Eğitim kalitesi vizyonu, eğitim 
sisteminin yönetimine de uzanmaktadır. 

Değişim, dönüşüm, yaratıcı düşünce, motivasyon, 
ekip çalışması, etkili iletişim, önleyici yaklaşım, 
sorun belirleme ve çözme temeline dayalı, 

toplam kalite yönetiminin eğitim hizmetlerindeki 
yaşamsal önemi; katılımcı, paylaşımcı, astlarına 
güven duyan, yetki devri ile kaynak kullanımında 
esneklik sağlayan, performans yönlü kültürü 
geliştirmeyi benimseyen lider yöneticilere 
uygulanmalıdır. Zira küresel değişim ve gelişmenin 
itici gücü verimlilik ve kaliteli eğitimdir. Genelde 
çocuk hakları, özelde kaliteli eğitim hakkının 
CHS’inde yer alan vizyon doğrultusunda;

•Yaşam için öğrenme
•Erişilebilirlik
•Kalite ve esneklik
•Toplumsal cinsiyete duyarlılık ve kız 
çocukların eğitimi

•Küçük çocuğun bakımı
•Anahtar olarak Devlet (6)

Bu anlayışla, çocukların kaliteli bir eğitimden en 
iyi şekilde faydalanmaları sağlanacaktır.
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ÇOCUKLARIN
BİLİŞSEL GELİŞİMLERİ BAĞLAMINDA 

KURUMSAL EĞİTİMDEKİ
HAKLARININ İNCELENMESİ

Dünya çocuk hakları hareketinin yöneldiği üç 
temel çocuk hedefi vardır (Şirin, 2003: 261):

1-	 Her	 çocuğun	 hayata	 iyi	 bir	 başlangıç	 yapması	
(Giriş)
2-	Her	çocuğun	kaliteli	temel	eğitim	görmesi	(İçerik)
3-	 Her	 çocuğun	 sahip	 olduğu	 potansiyeli	 sonuna	
kadar	geliştirip	anlamlı	biçimde	katkıda	bulunma	
ve	katılım	fırsatlarına	sahip	olması.	(Yöntem)

Çocuğun en önemli eğitim hakkı sahip olduğu 
potansiyelin; yani fiziksel, duyuşsal ve bilişsel 
yetilerinin doğru bir şekilde yönlendirilmesi, 
işlenmesi ve zenginleştirilmesidir.  Öğrencilerin 
bilişsel gelişimlerinin sağlanmasında içerik her 
ne kadar önemli olsa da içeriğin verilme şekli yani 
yöntem hayati bir önem taşımaktadır.

Üst Düzey Gereksinimler ve Kurumsal Eğitim

Bireyin fiziksel ve psikolojik yönden sağlıklı bir 
şekilde yetişebilmesi için Maslow tarafından 
belirlenen

-Temel (fizyolojik-bedensel, güvenlikte olma, 
bir gruba ait olma, sevme-sevilme)  
-Üst düzey (statü kazanma, kendine saygı 
duyma, kendini gerçekleştirme, merakını 
giderme [bilme ve anlama], estetik, yaratıcı) 
gereksinimlerinin karşılanması gerekir 
(Bölükbaş, 2003).

Bireylerin üst düzey gereksinimlerini (statü 
kazanma, kendine saygı duyma, kendini 
gerçekleştirme, merakını giderme [bilme ve 
anlama], estetik, yaratıcı) karşılayabilme ise 
eğitim kurumlarının temel hedefi olmalıdır. 
Bunun NASIL gerçekleştirilmesi gerektiğini 
bilmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak eğitim 
kurumlarının görevidir.

Öğrenme kuramları; farklı temellere dayalı 
olmakla beraber ortak yönlere sahiptirler: 

-Öğrenme için “uyaran” şarttır; canlı varlığın, 
dışardan ve içerden gelen uyaranları algılama 
yeteneği vardır (öğrencinin ilgisini çekme); 
-Öğrenci etkindir, onun, kendi öğrenimi için 
etkinliğe gereksinmesi vardır (öğrenci katılımı); 
-Uyaranlar aracılığıyla dış dünyadan alınan 
izlenimler ve bireyin kendi yaptıkları 
(yaşantıları) zihin yaşamını besleyen birer besin 
durumundadır; 
-Öğretimde yapay bir başlangıç noktası yoktur, 
bir şey öğretirken onun zihin düzeyini bularak 
oradan hareket edilmek zorunludur; çocuğun 
yeni öğrendiği her şey onun için “yaratıcı” bir 
etkinlik sonucudur. 

“Öğretim, öğrenciyi, öğrenme etkinliklerine 
‘yöneltmek’ ve bu etkinlikte ona ‘rehberlik etmek’ 
bilgi ve sanatıdır” (Binbaşıoğlu, 1995: 230).
Durum analizine bakıldığında yeni bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin bilgi artışı ve bilgiye kolay 
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ulaşmayı sağladığı görülür. Bu durumda çağı 
yakalayabilmek yaşam boyu öğrenme ve kendi 
kendine öğrenme ile mümkündür; öğrenme 
toplumu haline gelmek gerekir. Bilgiyi içsel 
bilgiye çevirebilmek esastır. Bu bağlamda öğretim 
programlarında yeni bilgi işleme ve öğrenme 
modelleri uygulanmaya çalışılmış ve Türk eğitim 
sisteminde yapılandırmacı yaklaşım temel 
alınmıştır. Yapılandırmacı yaklaşım öğrencilerin 
ilgi, istek ve geçmiş bilgileri temelinde, kendi 
öğrenme stratejilerini sorgulayarak “uzman 
öğrenici” durumuna geldikleri ve uyarlayarak 
öğrenme ile üretken öğrenmenin birleştirilebildiği 
bir yaklaşımdır. Yani bir bilgi ile karşılaşıldığı zaman 
o bilginin kullanılması ve anlamlandırılması 
gerekmektedir. Yoksa bilgi kalıcı olmaz. Kuramın 
en önemli özelliği; bireyin yeni bilgiyi kendisinin 
keşfetmesine, oluşturmasına, yorumlamasına ve 
geliştirmesine fırsat vermesidir.  

Yapılandırmacı eğitim durumlarının temel 
ilkelerini Yurdakul (2005) şöyle sıralamıştır:

1.Tüm öğrenme geniş bir görev ya da probleme 
bağlanmalıdır.

2.Öğrenenlerin özgün bilgi yapılarını kendilerinin 
oluşturacakları yaşantılar düzenlenmeli ve bu 
yaşantılarla öğrenme sorumluluğu öğrenenlere 
bırakılmalıdır.

3.Yeni öğrenmeleri oluşturmada önbilgiler 
dikkate alınmalıdır.

4.Öğrenme sürecinde sosyal etkileşim 
sağlanmalıdır.

5.Anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmek üzere 
özgün öğrenme görevleri tasarımlanmalı ve 
gerçek yaşamın karmaşıklığını yansıtacak 
öğrenme ortamı oluşturulmalıdır.

6.Çoklu gerçeklikler açığa çıkarılarak bilişsel 
çelişkiler yaratılmalı ve bireysel anlamın 

oluşmasını destekleyecek etkinlikler 
düzenlenmelidir.

7.Bilgiyi yapılandırma sürecinin farkına 
varılmasını desteklemek üzere nasıl 
öğrenildiğinin yansıtılmasını sağlayacak 
yaşantılar düzenlenmelidir.

8.Öğrenme için tehlikesiz ve güvenli bir ortam 
yaratılmalıdır.

9.Öğrenen düşüncelerinin desteklendiği bir 
öğrenme ortamı yaratılmalıdır.  (s.49-52)

Yurdakul (2005), yapılandırmacı kuramı 
uygulamaya geçirmek için öğrenmenin bir göreve/
probleme dayandırılması; anlam-odaklı, bilişsel 
süreçler işletilebilecek çoklu gerçeklikler içeren 
ve bireysel anlamlar çıkarılabilecek öğrenme 
görevleri oluşturulması gerekliliğini vurgulamıştır. 
Yapılandırmacı Uygulama(Constructionism), 
görev-odaklı öğrenmeye(Task-based learning) 
büyük önem vermektedir (Rüschoff, 2003).

Öğretim programlarında kazanımlar 
belirlenmiştir. Bu kazanımların gerçekleştirilmesi 
için ders kitaplarında etkinlikler yer almaktadır. 
Etkinlikler kazanımların ön koşuludur. Çünkü 
kazanım belli etkinlikler sonrası ve sonucunda 
oluşturulan bilgi, beceri ve alışkanlıklar, yani 
soyut bir kavramdır. Etkinlik ise bir kişinin, bir 
işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, 
faaliyet, aktivite (TDK, 2005:662) olarak daha 
somut bir kavram olarak tanımlanmakta ve 
böyle bir süreç içermektedir. Örneğin; kazanım 
“Sayıları sınıflandırır” ise, etkinlik “Aşağıdaki 
sayıları sınıflandırınız” olmamalıdır. Burada 
kazanımın eylemi kişi olarak değiştirilip etkinliğe 
dönüştürülmüştür. Etkinliklerin görev niteliği 
taşıması gerekir. Bir etkinliğin görev niteliği 
taşıyabilmesi için nitelikli ve gerçek bir girdi, 
anlamlı bir hedef, bilişsel ya da psiko-motor bir 
süreç ve sonunda bir ürün gerekmektedir. 
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 Örnek: Bir grafikteki bilgiler ile okuma/dinleme metninin karşılaştırılması.

 Girdi: Grafik ve metin.

 Hedef: Grafikteki bilgilerin metindeki bilgilerle tutarlılığını bulma.

 Bilişsel Süreç: Metni anlama ve karşılaştırma

 Ürün: Grafikteki hataları tespit etme.

 Kazanım:“Problem kurmaya yönelik çalışmalara yer verilir.” ise etkinlik, “Süt şişeleri 

her birinde 9 olan 10 kasaya ve 6 olan 5 kasaya yerleştiriliyor; ancak kasada 2 şişelik 

boş yer kalıyor. Toplam kaç tane süt şişesi vardır?” yerine görev niteliği taşıyacak şekilde 

“118 tane süt şişen var. 9 tane şişe alan 10 kasaya ve her biri 6 şişe alan 4 kasaya bu 

şişeleri nasıl yerleştirirsin?” şeklinde problem kurmaya yönelik olmalıdır. Ders sürecinde 

görev döngüsü şöyle işlemektedir:

Görev Öncesi

Görev Döngüsü

Dile Odaklanma

Konu tanıtılır, anlama yardımcı sözcükler vurgulanır, görev yönergeleri açıklanır.

Öğrenciler ikili ya da 
küçük gruplar halinde 
görevi gerçekleştirirler.

Öğrenciler görevi 
nasıl yaptıkları, ne 
buldukları ve neye 
karar verdiklerini 

sınıfa bildirmek üzere 
hazırlanırlar.

Öğrenciler okuma /
dinleme metinlerindeki 
belirli özellikleri inceler 

ve tartışırlar.

Öğretmen çözümleme 
esnasında/sonrasında 

öğrencilere yeni 
sözcük, sözcük 

grupları ve kalıpların 
kullanımıyla ilgili 

alıştırmalar yaptırır.

Gruplar raporlarını 
sınıfa sunarak ya 

da yazılı raporlarını 
değişerek sonuçlarını 

karşılaştırırlar.

Görev Planlama

Çözümleme

Rapor

Uygulama
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 Görev Türleri: Görevler, öğrencileri ilgili alana düşünmeye aktif olarak dahil edecek 

şekilde tasarlanmalıdır. Görevler, öğrencilerin önceki bilgi ve deneyimlerini dikkate 

almalıdır. Öğrencilerin görevlerle ilgili kavramları anlamalarını desteklemek için bir dizi 

araç kullanılmalıdır. 

Listeleme Tamamlanmış liste, taslak zihin 
haritası

Sıralama ve Ayırma Belli ölçüte göre 
düzenlenmiş bilgi listesi

Sıralama ve Ayırma Eşleştirilmiş öğeler

Sıralama ve Ayırma Konular/resimler/metinler arasındaki 
benzerlik/farklılıkların tespiti

Sıralama ve Ayırma Çözüme ulaşma

Sıralama ve Ayırma Sosyal bağlamda etkileşim

Sıralama ve Ayırma Proje ya da sınıf dışı 
araştırmalar

Beyin fırtınası ve bilgi bulma

Sıraya koyma, kişisel 
değerlere göre düzenleme, 

gruplara yerleştirme, 
sınıflandırma

 
Dinleme-eşleştirme, okuma-

eşleştirme

Benzerlikleri/farklılıkları 
bulmaya dayalı oyunlar

Çözümleme, akıl yürütme, 
karar verme 

Öyküleme, betimleme, 
düşünce ve tutumları 

keşfetme ve ifade etmek

Beyin fırtınası, bilgi bulma, 
sıralama vb. süreçlerin 

bileşimi

Görev Türü Görev Türü Görev Türü
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Toplumsal, eğitsel, mesleki alanda iletişimi yazılı 
ve sözlü metinlerle gerçekleştiriyoruz. Metinleri 
çözümleyebildiğimiz ve üretebildiğimiz oranda 
başarılıyızdır. Metinlerdeki önemli önermeleri 
önemsizden ayırt etme, metnin iskeletini çıkarma, 
metni özetleyebilme bilgilerin hatırlanmasını 
sağlayacaktır. Türkçe dersi dille düşünme süreci 
olarak algılanmalıdır. 

Türkçe öğretiminde metnin ne anlama geldiği 
değil nasıl anlam kazandığını ortaya çıkaran 
dinamik bir çalışmaya gerek vardır. Metnin 
nasıl anlam kazandığının bulgulanması bilişsel 
bir süreci gerektirir. Bu bilişsel süreç içinde 
öğrenci dille düşünecek ve metin yapısı bilgisini 
edinecektir. Bu bilişsel sürece girmediği sürece 
öğrenci ezber bilgiye maruz kalacak ve ezberleme 
eğilimine girecektir. Metin çözümlemeyi; Türkçe 
derslerinde bilişsel çaba ile öğrenen öğrenciler 
daha sonra her alanda karşılaştıkları metinleri 
doğru çözümleyeceklerdir.  Bir sorunun cevabını 
bulmak için öğrenilenleri, başka soruların 
çözümlerini de üretebilecek şekilde öğrenilmesi 

ve kavratılması sağlanmalıdır (Erdoğan, 2006: 
19). Bunun gerçekleştirilmesi için, “sorunlar 
karşısında problem çözme sürecinin kullanılması 
ve altından kalkılamayacak sorunlar yerine baş 
edilebilecek sorunları gündeme alma yaklaşımının 
benimsenmesi” (Richardson, 1979, akt. Çubukçu, 
2003) gerekir.

Türkçe derslerinde öğrencilerin korkulu rüyası 
“Ana fikir nedir?” sorusunun yanıtını bulmaktır.   
Yazınsal metinlerde sadece hikâye haritasının 
çözümlenmesi (5N1K) ana fikri bulmak için yeterli 
değildir. Diğer çok yinelenen bir soru da “Metne 
farklı bir başlık bulunuz.” sorusudur.  Metinde 
yinelenen kavramları tespit etmeden metne 
başlık bulmak olanaksızdır. Yazarın anlamı 
nasıl oluşturduğunun çözümlenmesi ve bu 
çözümlemelerin etkinlik haline getirilmesi gerekir; 
ancak bu şekilde kazanımlar gerçekleştirilebilir. 
Her metin bir bulmacadır. Öğrenci bulmaca 
çözdüğünün farkına varırsa başka bulmacalar da 
çözmek isteyecektir.

 Sonuç: Özetle, hangi ders olursa olsun ders süreci 

öğrenci için dille düşünme süreci olmalıdır. Öğrenci analiz, 

sentez gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek 

anlamlı görevlere maruz bırakılmalıdır. Bilgiye bilişsel bir 

süreç içinde ulaşması öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu 

öğrenme yetisini kazandıracaktır. Öğrencileri sahip olduğu 

bilişsel potansiyel ancak bu şekilde doğru yönlendirilmiş 

ve değerlendirilmiş olabilir. Öğrencilerin okulda 

geçirdikleri her dakika kıymetlidir. Okulda öğrencilerin 

geçirdikleri her dakikanın doğru değerlendirilmesi; 

öğrencilerin kurumsal eğitimdeki en değerli haklarıdır.

Prof. Dr. Şükran DİLİDÜZGÜN / İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Dille Düşünmek / Türkçe Dersinin Önemi
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AİLE, ÇOCUK VE İNTERNET 
KULLANIMI

Dolayısıyla çocuklarımızı nasıl gerçek hayatta 
tüm bu tehlikelerden korumak için çaba harcıyor 
ve kurallar koyuyorsak interneti de bilinçli, 
güvenli ve etkin bir şekilde kullanmayı öğrenerek 
ve çocuklara bunu öğreterek, sanal dünyanın 
risklerini minimize edebilir ve eğitim, iletişim ve 
güzel zaman geçirme gibi katkıları çocuklarımıza 
fırsat olarak sunabiliriz.

Ailelerin, farklı yaş grubundaki çocuklar için, 
güvenli internet ve bilgisayar kullanımını 
sağlamalarına yönelik önerilerden bazıları 
şöyledir:

• Günümüzde çocukların çoğunun bilgi 
ve iletişim teknolojilerini kullanımı ebeveynlere 
oranla daha ileri seviyededir. Anne ve babaların 
internet ve bilgisayar teknolojileri konusunda 
bilgi sahibi olmaları, eğer bu konuda yeterince 
bilgi sahibi değillerse kendilerini geliştirmeleri, 
en azından çocuklarını doğru yönlendirecek 
ve denetleme yapabilecek seviyede internet 
kullanımını öğrenmeleri gerekmektedir.
• Çocuklara gerçek hayatta nasıl kurallar 
konuluyorsa, sanal ortam için de kurallar koymak 
gerekmektedir.

Anne babalar,  çocuğun interneti bilinçli 
kullanımını desteklemek ve zararlarından 
korumak için birtakım kurallar koymalı, öğütler 
vermeli ve onları sanal ortamdayken takip 
etmelidirler. Bu kurallar çocuğun yaşıyla beraber 
değişiklikler gösterirken, konulan kuralların 
uygulanıp uygulanmadığının da takibinin 
yapılması ve kurallara uyulmasının sağlanması 
gerekmektedir.

Aileler, çocukları internetteki tehlikelerden 
korumak için bilgisayarlarında güncel anti 
virüs, filtre ve güvenlik duvarı programları 
uygulamaları kullanmalıdırlar.

Anti virüs, filtre ve güvenlik duvarı programları 
bilgisayarı dışarıdan gelebilecek virüs, spam 
ve kötücül yazılımlardan korur. Ebeveyn 
denetimi ise, aileler tarafından zararlı içeriğe 
filtre uygulamasını, çocuğun internette 
geçireceği sürenin belirlenmesini, bağlandığı 
sitelerin izlenmesini ve bu sitelerde çocuğun 
neler yaptığının belirlenmesini sağlayan 
uygulamalardır.

Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
tarafından sunulan ve altyapısı erişim sağlayıcılar 
tarafından oluşturulan Güvenli İnternet 

İnternette karşılaşılması muhtemel 

tüm tehditlerin kökeninde gerçek 

hayattaki tehditler vardır. İnternet 

için var olan tüm risk başlıkları 

gerçek hayatta da karşılaşılabilecek 

durumlardır. 

KAYNAKLAR
https://internet.btk.gov.tr/
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Hizmetinin yaygınlaştırması ve ailelerin özellikle 
çocukların kullandığı bilgisayarlarda bu hizmetin 
kendileri için en uygun profilini kullanmaları 
gerekmektedir. Bu hizmetle aileler başta 
çocuklarına yönelik olarak internetin olumsuz 
içeriklerinden olan pornografik sitelerden, 
uyuşturucu ticareti yapan sitelerden, şiddet 
içeren sitelerden, ırkçılık ve nefret suçları üzerine 
yayın yapan sitelerden, suç işlemeyi anlatan 
sitelerden, terör propagandası yapan sitelerden 
talebe bağlı ve ücretsiz olarak korunma imkânına 
sahip olabilmektedirler. 

Aileler çocuklarını, çevrimiçi ortamda 
kendilerini rahatsız ya da tehdit altında 
hissettiren bir şey ya da bir kişi olduğunda 
kendilerine iletmeleri için teşvik etmelidirler.

Böyle bir olayla karşılaşıldığında, aileler sakin 
olmalı ve çocuklarına bu türden şeyleri kendilerine 
ilettiklerinde bir sorunla karşılaşmayacaklarını 
anımsatmalıdırlar. Davranışları takdir edilmeli 
ve aynı şey yeniden olduğunda yine ailelerine 
gelmeleri konusunda yüreklendirilmelidir.

Ailelerin, farklı yaş grubundaki çocuklar için, 
güvenli internet ve bilgisayar kullanımını 
sağlamalarına yönelik önerilerden bazıları 
şöyledir:

2-6 Yaş Grubu Çocuklar

Okul öncesi dönem olarak da adlandırılan bu 
dönemde çocuklar araştırmayı, yeni bir şeyler 
öğrenmeyi severler ve her şeyi merak ederler.  
Ayrıca, çocukların en hareketli oldukları dönemdir. 
Çocuklar için BİT kullanımında başlangıç seviyesi 
de diyebileceğimiz bu dönemde, bilgisayar ve 
internet kullanımı çok sınırlı sürelerde olmalı 
ve ebeveynlerle birlikte gerçekleştirilmelidir. 
Çocuklar, anne veya babaları ile birlikte 
bilgisayarda oluşturulan resim albümlerine 
bakabilir, kendi yaşlarına göre yapılmış web 

sitelerini dolaşabilir, yaşlarına uygun oyunları 
oynayabilirler. 

Ayrıca, bu yaş dönemi çocuklar için;

• Bilgisayar karşısında geçirilecek zaman 
bir saati geçmemelidir ve bu sınırlandırmaya 
çocukların uymaları sağlanmalıdır.
• Anne ve babalar, bu yaş dönemindeki 
çocukları bilgisayar veya internet başında yalnız 
bırakmamalı, devamlı yanında bulunmalıdır.
• Bu yaş dönemi çocukların, oyun çocukları 
oldukları unutulmamalıdır. Bu nedenle, anne 
ve babaların gözetimi altında olmak şartıyla, 
bilgisayar ve internet kullanmalarına ve 
bilgisayarda oyun oynamalarına izin verilebilir. 
Ancak çocuğun sağlıklı gelişimi için yaşamındaki 
diğer etkinliklerle beraber orantılı süreler ayırması 
desteklenmelidir.

7-10 Yaş Grubu Çocuklar

Bu yaş grubu çocuklar internet deneyimleri 
konusunda daha bilgilidir; ancak uygunsuz 
içeriklere maruz kalıp kalmadıklarını öğrenmek 
için onların internet kullanımlarını denetlemekte 
ve izlemekte fayda vardır. Bu yaştaki çocukların 
internet üzerinden hangi kişisel bilgileri 
vermemeleri gerektiğini anlamaları sağlanmalıdır. 
Ayrıca, 7-10 yaş arası çocuklar genelde yasaklanan 
davranışları sergileme eğilimindedir.
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Bu yaş dönemi çocuklar için;

• Bilgisayar karşısında geçirilecek zaman 
bir ya da iki saati geçmemelidir. İlköğretim 
çağının, çocuğun oyun veya arkadaş gruplarına 
katılma çağı olduğu unutulmamalıdır. Bu onun 
sosyalleşebilmesi için bir gereksinimdir. Bu 
nedenle, çocuğun diğer faaliyetler (arkadaşlarıyla 
birlikte oynayacağı oyunlar, ders çalışma gibi) için 
harcayacağı zaman bilgisayar başında geçireceği 
zamandan çok daha fazla olmalıdır.
• Bilgisayar, aile fertlerinin hepsinin çok 
rahat bir şekilde görebileceği bir yere, ailenin 
ortak kullanım alanına konulmalıdır.
• Çocukla ne tip siteleri ziyaret edebileceği 
konusunda anlaşmaya varılmalı, yasaklamadan 
sakıncaları anlatılmalıdır.
• Aileler çocukların, internette gezinmek 
için çocuklara uygun ya da ebeveyn denetimi olan 
bir arama motoru (Google Safe Search for Kids 
gibi) kullanmaları teşvik etmeli ya da kullanılan 
arama motorunun ayarlarının yüksek düzeyli 
olarak seçilmesi sağlanmalıdır.
• Anne ve babalar, çocuklarının kendi 
elektronik posta (e-posta) hesaplarının olmasına 
izin vermek yerine, aile adına bir e-posta 
hesabı alarak çocuklarıyla birlikte o hesapları 
kullanmalıdır. Böylece ebeveynler, çocuğun 
iletişim içerisinde bulunduğu kişiler hakkında 
bilgi sahibi olacaklardır.
• Anne ve babalar, bu yaş grubundaki 
çocuklarına internet iletişim araçlarını (eposta, 
mesaj panoları ve forumlar gibi) kullanırken her 
konuda (iletişimde olduğu kişilerin kim olduğu, 
iletişime geçmek istediği kişiler, karşılaştığı 
olumsuzluklar gibi) kendilerine danışılmasını 
tavsiye etmelidir. Ayrıca, açılan epostalarda, 
gelebilecek olan zararlı içeriklere karşı e-posta 
filtresi kullanılmalıdır.
• Anne ve babalar, bu yaş dönemi çocuklarını 
internette gizlilik konusunda ve kişisel verilerin 
önemi konusunda erken dönemden itibaren 
eğitmeye başlamalı ve her nerede internet erişimi 

yaparlarsa yapsınlar, kendilerine ya da ailelerine 
ilişkin hiç bir bilgiyi vermemeleri gerektiğini 
anlatmalıdırlar.
• Anne ve babaların bu yaş grubundaki 
çocuklarının İnternette sosyal ağları kullanmasına 
izin vermemesi yapılacak en doğru davranıştır. 
• Aileler bu yaş grubu çocuklarına, 
izinleri olmaksızın herhangi bir dosyanın 
(müzik, resim dosyası ve bilgisayar oyunu gibi) 
karşıdan yüklenmesinin doğru olmadığını, bu 
yolla bilgisayarına virüs ve casus yazılımların 
bulaşabileceğini anlatmalıdır.
• Anne ve babalar, çocuklarına, çevrimiçi 
ortamda yazılan ve görünen her şeyin her zaman 
doğru olamayabileceğini, gerçek hayatta olduğu 
gibi sanal ortamda da iyi niyetli kişiler olduğu gibi 
kötü niyetli kişilerin de olabileceği anlatmalı ve 
kafasının karıştığı her durumda anne babasıyla 
rahatlıkla konuşabileceği hissettirmelidir.
• İnternette ödev, araştırma yaparken 
bulunan bilginin kaynağının gösterilmesi gerektiği 
ile film, müzik ve oyun dosyalarını yasal olmayan 
yollarla karşıdan yüklememeleri gerektiği,  aksi 
durumda tüm bunların bir nevi hırsızlık olduğu 
anlatılmalıdır. İnternette, ücretsiz olarak veya 
küçük bir ücret karşılığında yazılım, film, oyun 
ve müzik yüklenebilecek birçok farklı yer vardır. 
Aileler çocuğun yasa dışı yükleme yapmaya 
yönelmemesi adına müzik, oyun ve diğer 
yazılımlar için bir bütçe sağlayarak doğru sitelere 
yönlendirmelidir.

10-13 Yaş Grubu Çocuklar

Ergenlik öncesi dönem olarak da isimlendirilen bu 
dönemde çocuklar her şeyi bilmek istediklerinden 
sürekli olarak araştırma ve inceleme içerisindedir. 
İnternetin sunduğu imkânların ve yeniliklerin 
farkında oldukları için, bu imkânları sonuna kadar 
kullanmak isterler. Yani bu dönemde çocuklarda 
çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. Eğer bu 
değişim diğer alanlarda olduğu gibi İnternet 
ortamında da iyiye, güzele ve doğruya kanalize 
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edilirse, çocukların zihinsel gelişimine faydalı 
olacaktır. Aksi takdirde, çocukların internette 
pornografi, suç örgütlerinin faaliyetleri gibi 
olumsuzluklarla karşılaşması mümkündür. 10-13 
yaş grubu çocuklarda anne ve babaya bağımlılık 
devam etmekle birlikte olabildiğince bağımsız 
hareket etme isteği de görülmektedir. 

Bu yaş dönemi çocuklar için;

• Bilgisayar karşısında geçirilecek zaman iki 
ya da üç saati geçmemelidir.
• Her ne kadar gelişen mobil teknolojiler 
ile zor olsa da, bilgisayar, ailenin ortak kullanım 
alanına konulmalıdır. Her ne kadar bu yaş grubu 
çocukları yavaş yavaş kendi özgürlüklerini ilan 
etmeye başladıklarından interneti odalarına 
almak için direnseler de bu konuda taviz 
verilmemelidir.
• Çocuklar internette gezinmek için, 
çocuklara özel olarak hazırlanmış (Google Safe 
Search for Kids gibi) ya da ebeveyn denetimi olan 
arama motorlarını kullanmalıdır.
• Anne ve babalar, bu yaş dönemi 
çocuklarına İnternet iletişim araçlarını 
kullanırken, kendilerine ve ailelerine ait bilgileri 
vermemeleri hususunu öğretmelidir. Ayrıca, 
bu yaş dönemi çocuklar için kendileri adına, 
ebeveynlerin dilediklerinde kontrol edebilmeleri 
şartıyla, e-posta hesabı açılabilir. Açılan e-posta 
hesabında istenmeyen kötü içeriklere karşı 
e-posta filtresi etkin olmalıdır.
• Anne ve babalar, bu yaş grubu çocuklarına 
kendilerinin izni olmadan herhangi bir dosyayı 
(müzik dosyası, bilgisayar oyunu, resim gibi) 
internetten indirmesinin doğru olmadığını 
öğretmelidir.
• Anne ve babalar, bu yaş grubundaki 
çocuklarını, internet ortamında da gerçek 
dünyada olduğu gibi ahlaki davranışlara 
uyması gerektiği konusunda bilgilendirmeli, 
interneti başkalarına zarar verici bir araç olarak 
kullanmaması konusunda eğitmelidir.

• Aileler çocuklarını, çevrimiçi ortamda 
kendilerini rahatsız ya da tehdit altında hissettiren 
bir şey ya da bir kişi olduğunda kendilerine 
iletmeleri için teşvik etmelidirler. Böyle bir 
olayla karşılaşıldığında, aileler sakin olmalı 
ve çocuklarına bu türden şeyleri kendilerine 
ilettiklerinde bir sorunla karşılaşmayacaklarını 
anımsatmalıdırlar. Davranışları takdir edilmeli 
ve aynı şey yeniden olduğunda yine ailelerine 
gelmeleri konusunda yüreklendirilmelidir.
• Aileler, çocuklarının İnternet kullanımı 
sırasında, evde, arkadaşlarının evinde, okulda 
veya İnternet kafede karşılaşabilecekleri internet 
pornografisine karşı sağlıklı cinsellik konusunda 
konuşmalıdır.
• Aileler çocuklarına sosyal ağlara giriş 
yaşının alt sınırının 13 olduğunu hatırlatmalarına 
rağmen, 13 yaşından önce sosyal ağlara girmek 
istediklerinde yol gösterici olarak birlikte bir 
hesap açmalı ve bu ağda uyması gereken kurallar 
ve arkadaş listesine sadece ailelerinin de tanıdığı 
kişilerin eklenmesi gerektiğini hatırlatmalıdırlar. 
Ayrıca çocuğun sosyal ağlarda kullandığı 
şifresinin bilinmesi ve düzenli aralıklarla kontrol 
edilmesi önemlidir.
• Anne ve babalar, çocuklarını 
çevrimiçi ortamda tanıştıkları kişilerle yüz 
yüze görüşmelerinin tehlikeli olduğunu 
hatırlatılmalıdır.

14-16 Yaş Grubu Çocuklar (Gençler)

Çocukluktan gençliğe geçiş olarak nitelendirilen 
bu yaş döneminde çocuklar için; ilişki içerisinde 
olduğu arkadaş grubunun önemi artar ve pek çok 
faaliyetin gerçekleştirilmesinde onlara danışır ve 
onların onayını alarak hareket edeler. Ayrıca, bu 
dönemde çocuklarda, herhangi bir konuda anne 
ve babaya danışmama, onların beklentilerini 
karşılamama, her konuda bağımsız hareket etme, 
yeni düşüncelere açık olma ve aile değerleriyle 
yaşlarına özgü değerlerin bağdaşmaması gibi 
davranışlar görmek mümkündür.
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Ebeveynler için, internet ve bilgisayar teknolojileri konusunda bu yaş dönemi çocuklarına yardımcı 
olmak oldukça zordur, çünkü genelde internet ve bilgisayar kullanımı konusunda anne ve babalarından 
daha fazla bilgiye sahiptirler. Bu nedenle, anne ve babaların bu yaş grubu çocukları için oldukça 
dikkatli olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, çocukların internette meydana gelen tehlikelere maruz 
kalmaları ya da internet bağımlısı olma olasılığı mevcuttur.

Bu yaş dönemi çocuklar için;

• Aileler çocuklarına sosyal ağlarda 
oldukları zaman zarfında tanımadıkları 
kişileri arkadaş listelerine eklememeleri 
gerekliliğini hatırlatmalı ayrıca kendileri de 
bu ağlara üye olarak çocuklarının arkadaş 
listesinde olmalı ve oradan çocuk takip edilmelidir.
• Aileler çocuklarının sosyal ağlardaki gizlilik 
ayarlarını kontrol etmelidirler. Sosyal ağlardaki 
hesaplarının ve profillerinin herkese açık olmasının çocuğun güvenliği için çok büyük bir risk 
oluşturduğu unutulmamalıdır.
• Anne ve babalar bu yaş grubundaki çocuklarına İnternet sohbetleri hakkında bilgi vermelidir. 
Ayrıca, çocuğun merakını gidermesi açısından, çocuğun kendinin ve ailesinin bildiği kişilerle (sınıf 
arkadaşları, akrabalar gibi) kısa süreli İnternet sohbeti yapmasına izin verilebilir.
• Anne ve babalar, çocuklarının hangi internet sayfalarını ziyaret ettiği hakkında bilgi sahibi 
olmalıdırlar.
• Anne ve babalar, bu yaş dönemi çocuklarına İnternet iletişim araçlarını (e-posta, mesaj panoları 
ve forumlar gibi) kullanırken kendilerine ve ailelerine ait bilgileri vermemeleri gerektiğini 
nedenleri ile anlatmalıdırlar. Ayrıca, bu yaş dönemi çocuklarına kendileri adına, ebeveynlerinin 
istedikleri zaman kontrol edebilmeleri şartıyla, e-posta hesabı açılabilir. Açılan e-posta 
hesabında istenmeyen kötü içeriklere karşı e-posta filtresi kullanılmalıdır.
• Anne ve babalar, bu yaş grubundaki çocuklarını, İnternet ortamında da gerçek dünyada olduğu 
gibi ahlaki davranışlara uyulması gerektiği konusunda bilgilendirmeli, interneti başkalarına zarar 
verici bir araç olarak kullanmaması konusunda eğitmelidirler.
• Ebeveynler, çocuklarını bilişim suçları (terörizm, suç örgütlerinin faaliyetleri, pornografi, kumar 
ve bahis oyunları gibi) konusunda bilgilendirmeli ve uyarılarda bulunmalıdır.
• Aileler çocuklarının internet kullanımı sırasında, evde, arkadaşlarının evinde, okulda veya 
İnternet kafede karşılaşabilecekleri İnternet pornografisine karşı sağlıklı cinsellik konusunda 
konuşmalıdır.
• Anne ve babalar, çocuklarına çevrimiçi ortamda tanıştıkları kişilerle yüz yüze görüşmelerinin 
tehlikeli olduğunu hatırlatılmalıdır.
• Anne ve babalar, çocuklarına çevrimiçi ortamda sorumlu olmasını öğretmelidir. Onları 
telif hakları hakkında bilgilendirerek, dosya paylaşımı, metin/yazı alma resim veya sanat eserlerini 
kullanma konularında telif haklarına karşı gelmemesini öğretmelidir.
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ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programınca desteklenen 
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul 

STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür Sanat Derneği işbirliği ile 
gerçekleştirilen “I’m a Child I Have Rights/ Ben Çocuğum Haklarım 
Var!” Çalışmamız kapsamında planlanan “Çocuk Hakları Çalıştayı” 

İlçe Şube Müdürümüz Ümit Yılmaz, Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Prof. 
Dr. Didem Baş, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Prof. Dr. Mazlum Çöpür, 

Prof. Dr. Şükran Dilidüzgün, Doç. Dr. Sevcan Yağan, Dr. Efser Erden Tütüncü, 
Dr. Hande Aydos, Türk Sanat Müziği Sanatçılarımız Umut Akyürek, Oktay Ertuğrul, 
Proje Koordinatörlerimiz İlker Bayrak, Gülden Bayrak, etkinliğe katılan okul öncesi 
öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, okul idarecilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Okul Öncesi Öğretmenlerimizin Çocuk Hakları konulu stantları ve atölye 
çalışmaları büyük beğeni toplarken; değerli akademisyenlerin sunumları ve kamu 

spotu çekimleri de gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Okullarımızın birbirinden renkli stant ve atölye çalışmaları, öğretmen ve öğrencilerimizin coşkusu, 
heyecanı görülmeye değerdi. Sanat, müzik, seramik, ebru çalışması, çiçek dikimi etkinliği gibi pek 
çok etkinlikle miniklerimiz dopdolu bir gün geçirdiler. Hem haklarını öğrendiler, hem de eğlendiler. 
Öğretmenlerimizin, okullarımızın çocuk hakları ile ilgili hazırlamış oldukları oyunlar, stant, poster ve 
afişler de büyük beğeni topladı. Çalıştayın ardından bazı okullarımız da renkli etkinliklerle çalıştayın 
bir şenlik havasında geçmesine katkı sundular.



Hamit Beyaz Akbalık Anaokulu
Çakmaklı Cumhuriyet İlkokulu

Özel Mektebim Anaokulu
Özel İlke Anaokulu

Şehit Eren Bülbül Anaokulu
Yalçın Çiftçioğlu İlkokulu

Kamiloba Beyzalar İlkokulu
Akçansa Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu

Aşiret Dalcı İlkokulu
Büyükçekmece Atatürk İlkokulu
İBB Turgut Cansever İlkokulu
Şehit İbrahim Akdemir İlkokulu

Mimar Sinan İlkokulu
Akçansa Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

Sudi Özkan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
Halime Bulduk İlkokulu
Bahadır Demir İlkokulu

19 Mayıs Ortaokulu
Güzelce Cevdet Zebure Kotan İlkokulu

Türkoba İlkokulu
Tepecik İmam Hatip Ortaokulu

Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
Ömer Gültekin Yavuz Selim İlkokulu

Erdem Bayazıt İlkokulu
Adem Çelik İlkokulu
Pınartepe Ortaokulu

Dr. Sadık Ahmet İlkokulu
Şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu Anaokulu

Gılman Durukan Ortaokulu
Alkent 2000 Derneği Anaokulu

Büyükçekmece İlkokulu
Kuvayi Milliye İlkokulu

Kumburgaz Serdar Adıgüzel Ortaokulu
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Özel İlke Anaokulumuz, Avrupa Birliği Sivil Düşün 
Programınca desteklenen Büyükçekmece İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul STEAM Bilim Teknoloji 
Eğitim Kültür Sanat Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen 
“I’m a Child I Have Rights/ Ben Çocuğum Haklarım 
Var!” çalışması kapsamında planlanan “Çocuk Hakları 
Çalıştayı”na  “Otoportre”  adlı çalışmayla katıldı. 
Çocuklarımız özgün ve yaratıcı etkinliğiyle çalıştaya 
ayrı bir renk kattı. Çalıştay süresince tüm doğallıklarıyla 
hem eğlenirken hem de eğlendirirken “Ben Çocuğum 
Haklarım Var!” farkındalığını tüm yönleriyle ortaya 
koydular. Okul Kurucusu Aliye Tuncer: “2010-2011 
eğitim öğretim yılında kendileri küçük ama yürekleri 
büyük öğrencileriyle yola çıkan okulumuzda, bu 
yolculukta öğrencileriyle birlikte gelişerek değişen, bu 
değişim sürecinde hep kendine daha yüksek hedefler 
koyan çizgisiyle yolculuğuna devam ediyoruz. Bu 
yolculukta İlkemiz; bilim ve sanatın ışığında her 
çocuğumuza öğrenmenin heyecanını, coşkusunu 
ve mutluluğunu yaşatmaktır. Bize bu fırsatı verdiği 
için Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze 
teşekkür ediyoruz.” dedi
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“Bu çalışma Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı
kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin
sorumluluğu tamamıyla İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür 
Sanat Derneğine aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

PROF. DR. OĞUZ ÖZYARAL
İSTANBUL RUMELi ÜNiVERSiTESi REKTÖR YARDıMCıSı

TARİH: 17 Mart 2022
Perşembe

SAAT: 10.00

I'M A CHILD I HAVE RIGHTS / BEN ÇOCUĞUM HAKLARıM VAR!
ÇOCUK HAKLARı ÇALıȘTAYı

Kumburgaz Marin Princess Hotel
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ÇOCUK VE SANAT
Çocuk ve sanat ayrılmaz bir bütünün parçaları gibidir. Çocuk daha anne 

karnındayken dış dünyadan gelen sesleri, duymaya ve kaydetmeye başlar. 

Bazı annelerin daha bebek doğmadan ona müzik dinletmeleri, kitap 

okumaları, onunla sohbet etmeleri çocuğun gelişimi için, doğduktan sonra 

dünyaya uyum sağlayabilmesi için önem arz eder. Boya kalemlerini kavramaya 

başladığı anda karalamaya, çizmeye, yine bir şekilde kendini ifade etmeye 

başlar. Kendince şarkılara eşlik eder, hayvanları dikkatle izler ve taklitleri 

yaparak küçük tiyatro gösterileri sergiler. Bir çocuğun ifade gücünü geliştirmek 

için, duygularını paylaşmasını öğretmek için, sağlıklı bir kişilik geliştirmesi için 

sanat yeri doldurulmaz bir araçtır, yaşamın bir parçasıdır ve çocuk eğitiminin 

vazgeçilmez bir öğesidir.

Sınırsız ve rengârenk iç dünyaları ile çocukların 
kendileri de sanattır. Resim çizerken, şarkı 
söylerken, dans ederken, oyun kurarken her çocuk 
iç dünyasının imzasını atar. Henüz duygularla 
yeni karşılaşan ve duygularını sözlü olarak ifade 
etme yetisi gelişmemiş çocuğa duygularını farklı 
yollarla ifade etmesi için ortam hazırlanmalıdır. 
Çeşitli ifade biçimlerini tecrübe eden çocuk bu 
vesile ile kendini tanımaya başlayacaktır. Bu süreç 
sağlıklı ilerlediğinde kendini anlayan, tanıyan ve 
rahat ifade eden bir birey ortaya çıkmaktadır. 
“Peki bu süreçte sanatın yeri nedir?” sorusunu 
cevaplayalım.

Gelişim Sürecinde Sanatın Rolü

Sanatsal faaliyetler çocukların bilişsel, fiziksel 
ve sosyo-duygusal gelişimini desteklemektedir. 
Sanatla ilerleyen gelişim süreci somut ve soyut 
unsurların bulunduğu bir zincire benzetilebilir. Bir 
gelişimin sebebi, bir başka gelişimin sonucudur 
ve bu gelişim halkalarının her biri sağlam bir 
şekilde sabitlendiğinde ortaya çıkan zincir de bir o 

kadar sağlam olmaktadır. Bu zincirlerdeki somut 
ve soyut unsurlar çocuğun bulunduğu gelişim 
dönemine göre farklılık göstermektedir.

Sanatsal gelişim zincirlerine bir örnek vererek 
çocuk gelişimine etkisini görelim. Sanatın çocuk 
gelişiminde en bilinen etkisi onun olmazsa olmazı 
olan hayal gücü ve üretkenliği geliştirmesidir. 
Hayal gücünün en ileri düzeyde olduğu 
dönem çocukluk çağıdır ve sanat bunu ortaya 
çıkarmanın en etkili yoludur. Sanatsal faaliyet 
esnasında özgür ve rahat hisseden çocuk kendini 
olduğu gibi ifade etmekten çekinmeyecektir. 
İçinde anlamlandırmaya çalıştığı duygularını 
ve enerjisini dışa vurarak rahatladığını hisseden 
çocuk onu nelerin rahatlattığını keşfetmeye 
başlayacaktır. Bununla beraber hayal gücü ve iç 
dünyası ile ürettiği sanatı somut olarak gören 
çocuğun özgüveni ve öz saygısı artacak böylece 
toplum karşısında çekingen oluşunun önüne 
geçilecektir. Bu süreçte doğru rehberlik gelişimin 
sağlıklı biçimde ilerlemesi açısından önemlidir. 
Ve unutulmamalıdır ki sanatsal faaliyet tek 
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sefer değil, devamlı olduğu takdirde bu sonuçlar 
alınmaktadır. Verdiğimiz bu örnek sanatın 
çocuk gelişimindeki rolünün çok ufak bir kısmını 
göstermektedir.

Çocuk için bir oyun olan sanat; paylaşım, empati, 
yardımlaşma gibi sosyo-psikolojik becerilerini de 
geliştirmektedir. Özellikle drama, dans, müzik 
gibi toplu yapılan sanatsal çalışmalar bu yönden 
destekleyici olup topluma uyum sağlamayı 
kolaylaştırmaktadır.

Sanat yalnızca çocuğun gelişimine destek ya da 
onun kendini ifade etme biçimi değil iç dünyasını 
okumak için de önemli bir anahtardır. Kişilik 
tespiti ve ruhsal bozuklukların tanınmasında 
kullanılmaktadır. Örneğin; çocukların maruz 
kaldıkları ilgisizlik, zorbalık, şiddet, taciz gibi 
olumsuz duygu ve davranışlar çoğunlukla 
yaptıkları resimler üzerinden anlaşılmaktadır.  
Hatta sanatın terapi sürecinde de etkili olduğu 
keşfedilerek ortaya çıkarılmıştır. Gerek çocuklarda 
ve ergenlerde gerek yetişkinlerde kullanılan bu 
terapi yöntemi son yıllarda oldukça popülerdir.

Sanat Terapisi

Sanat Terapisi eğitimi uygulamaları, sanatın rahatlatıcı ve iyileştirici etkisi ile birlikte uzmanlar 
tarafından sağaltım yapılmasına yönelik içerikler sunmaktadır. Sanat terapisi tekniği içerisinde 
resim sanatından heykel sanatına kadar çok farklı uygulama biçimleri bulunmaktadır.
Sanat kişisel ifade ve yaratıcılığın dışa vurumudur. Sanat öğeleri simgeler yolu ile içte olanın dışa 
vurumunu sağlar. Bilinç dışına itilmiş ve deforme olmuş yaşantı ve duygu içeriği sanatın renk, 
ses, biçim, hareket, ezgi, ritim, dil araçları ile dışa vurulur. Dışa vurulan bu içerik, ruhsal aygıtın 
iyileşmesi ve tekrar organizasyonu için terapiste imkan verirken, zengin ip uçları da sağlar. 
Kendini sanatsal olarak ifade etmede yer alan yaratıcı süreç, insanların sorunları çözmelerine, 
davranışlarını ve duygularını geliştirmelerine ve yönetmelerine, stresi 
azaltmalarına ve benlik saygısını ve farkındalığı geliştirmelerine yardımcı 
olabilir. 

Eski bir söz, “Bir resim bin kelimeye bedeldir”, sanatın ve yaratıcı ifadenin 
insan anlayışı ve iletişimi üzerindeki güçlü etkisini yansıtır. Amerikan Sanat 
Terapisi Derneği’ne göre sanat terapisi, “aktif sanat yapma, yaratıcı süreç, 
uygulamalı psikolojik teori ve insan deneyimini” kullanarak zihinsel sağlık ve 
insan hizmetlerini bütünleştiren bir tür terapidir.

Sanat terapisi, tek bir sorunla uğraşmayan, ancak yaşamda 
çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan çocuklara da fayda 
sağlayabilir. Ve çocukların haklarını koruyabilmeleri için, 
yaşadıkları zorlukları yenebilmeleri için, sözel olarak ifade 
etmeleri zor olan durumlarda kendilerini anlatabilmeleri için 
kullanılabilecek oldukça önemli bir terapi yöntemidir.
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Ben Çocuğum, 
Haklarım Var Projesi 
Kamu Spotları

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programınca desteklenen 
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul 
STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür Sanat Derneği 
işbirliği ile gerçekleştirilen “I’m a Child I Have Rights/ Ben 
Çocuğum Haklarım Var!” Çalışmamız kapsamında Kamu 
Spotu Çekimleri Proje Koordinatörleri İlker Bayrak, Gülden Bayrak; İstanbul Rumeli Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Türk Müziğimizin güçlü sesleri Umut Akyürek, Oktay 
Ertuğrul’un katılımıyla tamamlandı. Green Screen Teknolojisi kullanılarak zenginleştirilen kamu 
spotlarında çocuk haklarına dair birbirinden değerli mesajlar dile getirildi. Zengin bir Çocuk Hakları 
temalı kamu spotu arşivi oluşturuldu.

Covid-19 Tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen çekimlerde keyifli anlar da yaşandı. Yoğun sahne 
programlarına rağmen ekibimizi kırmayan Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul’a, Prof. Dr. Oğuz 
Özyaral hocamıza çok teşekkür ediyoruz. 

Buradan ulaşabilirsiniz
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Buradan ulaşabilirsiniz
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