TÜRK‹YE’DE ÇOCUKLAR
HAKLARI ‹Ç‹N HAREKETE GEÇT‹
8. Çocuk Forumu
ve Çocuk Haklar› Kampanyas›

Çocuk Forumu’na Genel Bak›ﬂ
Bu y›l Sekiz’incisi düzenlenen Ulusal Çocuk Forumu’nda 162 k›z ve erkek çocuk 18–21 Kas›m
2007 tarihinde Ankara K›z›lcahamam’da bir araya gelerek karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar› ve kendilerini
ilgilendiren konularda tart›ﬂm›ﬂlard›r. Forum’un amac› çocuklar›n kendilerini ilgilendiren her konuda
seslerini duyurmaklar› ve kendi alanlar›nda görüﬂ ve düﬂüncelerini paylaﬂmalar›n› sa¤lamakt›.
Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da Türkiye’deki 81 ilin her birinden bir k›z ve erkek çocuk kendi illerindeki
Çocuk Haklar› Komitesi’nin üyeleri olarak ülkedeki çocuklar› temsil etmekteydi. Toplant›n›n
yap›ld›¤› otelin lobisi, Forum’un baﬂlamas›ndan hemen önce canl› bir hareketli¤e ve heyecana
tan›k oldu. Foto¤raflar›n ve broﬂürlerin gazete kupürlerinin çocuk haklar› ile ilgili tan›t›m
malzemelerinin yer ald›¤› stantlarda toplanan komite üyeleri y›l boyunca gerçekleﬂtirdikleri
faaliyetleri sundular. Bu arada çeﬂitli illerden gelen çocuklar aralar›nda sohbet ederek görüﬂlerini
ve deneyimlerini paylaﬂt›lar.
Türkiye’nin 73 milyonluk nüfusunun üçte biri 18 yaﬂ›ndan küçükler oluﬂturmaktad›r. Türkiye Çocuk
Haklar›na Dair Sözleﬂme’yi (ÇHS) 1990 y›l›nda imzalamas›na ve 1995 y›l›nda onaylamas›na karﬂ›n
çocuk haklar› konusunda istenildi¤i ölçüde duyarl›l›k sa¤lanamam›ﬂt›r. Bu nedenle 2006 y›l›nda
düzenlenen 7. Uusal Çocuk Forumu’nda çocuk haklar›n›n tan›t›m› ve yayg›nlaﬂt›r›lmas› amac›yla
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kat›l›mc› çocuklar taraf›ndan ulusal kampanya baﬂlat›lm›ﬂ, kampanyan›n yürütülece¤i 25 il çocuk
haklar› konusunda yapt›klar› örnek çal›ﬂmalar ve çocuk dostu il aday› olmalar› kriterlerine göre
seçilmiﬂtir. Kampanyay› destekleyenler ise TC Hükümeti, UNICEF, AB ve Algida idi.
Kampanyadan amaçlanan çocuklar›n haklar›n› ve bu haklar›n› nas›l arayacaklar›n› bilmelerini
sa¤lamak, yetiﬂkinleri ve di¤er çocuklar› haklar› konusunda bilgilendirerek çocuk haklar›
konusundaki bilinç ve duyarl›l›¤› geliﬂtirmekti.
Çocuk Haklar› Komiteleri, ülkedeki bütün illerde çocuk haklar› konusunda bilinç ve duyarl›l›k
sa¤lama çabalar›n› güçlendirmek amac›yla, TC Hükümeti’nin konu ile ilgili görevlendirdi¤i SHÇEK
ve UNICEF’in de deste¤iyle oluﬂturulmuﬂtur. ‹lk Çocuk Forumu da ayn› y›l gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Çocuk Haklar› Komitelerinin çal›ﬂmalar› bu alanda ilerleme sa¤lam›ﬂ ve Türkiye ayn› alanda son on
y›l içinde önemli mesafe kat etmiﬂtir. Ancak daha yap›lacak çok iﬂ vard›r. Forum s›ras›nda
özellikle çocuklar›n kat›l›m haklar› vurgulanm›ﬂt›r. Bundan kastedilen çocuklar›n kendilerini
ilgilendiren konularda görüﬂ ve düﬂüncelerini duyurabilmeleridir. Bu olmad›kça çocuklar›n e¤itim,
sa¤l›k korunma ve di¤er alanlardaki haklar› da eksik kalacakt›r. K›sacas› çocuk kat›l›m› ÇHS’nin
yaﬂama geçirilmesi aç›s›nda son derece önemlidir.
Forum’a kat›lan her bir çocuk toplant›ya kendi özgün ve olumlu damgas› vurmuﬂtur. Çocuklar›n
yan› s›ra Forum’da yetiﬂkinler de yer alm›ﬂt›r. Bunlar›n aras›nda SHÇEK’in merkez ve illerdeki
yöneticileri, ülkede ÇHS’nin uygulanmas›n› izlemek ve
desteklemekle görevli kiﬂilerle UNICEF ve medya
temsilcileri de bulunmaktayd›.
Hiçbir çocuk d›ﬂlanmaya ve ﬂiddete maruz kalmamal›d›r;
hiçbir çocuk sokaklarda çal›ﬂmamal›d›r. Her çocuk okula
gidebilmelidir ve kat›l›m çocuklar›n da hakk›d›r. Bunlar,
R›fat Cankat ve Hazal Hürman taraf›ndan yap›lan aç›l›ﬂ
konuﬂmalar› dahil olmak üzere Forum’da dile getirilen
baﬂl›ca konulard›r. Forum’a kat›lan çocuklar tüm illerdeki
komiteleri temsil etmekteydiler. Söz alan çocuklar
dinleyicilere kendi illerindeki kampanya etkinlikleri sonuç
verecekse, bunun için yetkililerin daha fazla destek
vermeleri gerekti¤i dile getirildi. Bugün birçok komitenin
bir ofisi bile yoktur.
Sürekli destek gereksinimine dikkat çeken Hazal ve R›fat
çocuk haklar› konusunda temel mesajlar› destekleyen
önemli etkinlikler gerçekleﬂtirildi¤ini vurgulad›lar. Kampanya
çocuklar›n kendi baﬂlar›na çeﬂitli etkinlikler gerçekleﬂtirme
karﬂ›l›kl› görüﬂme iletiﬂim kurma ve karar süreçlerine kat›lma
yeteneklerine sahip olduklar›n› ortaya koymuﬂtur. Aç›l›ﬂ
s›ras›nda yap›lan konuﬂmalar›nda gerek SHÇEK Genel
Müdürü ‹smail Bar›ﬂ gerekse UNICEF Türkiye Temsilcisi
Yard›mc›s› Lila Pieters çocuklar›n bizzat kendilerinin
gerçekleﬂtirdikleri etkinliklerin taﬂ›d›¤› büyük önemi
vurgulad›lar. Lila Pieters formunda ﬂunlar› söyledi: “Hep
birlikte baﬂard›klar›n›z gerçekten çok etkileyici. Sizi kendi
kampanyan›z› yürütmek üzere serbest b›rakt›¤›m›zda biz
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yetiﬂkinlerden daha iyi yap›yorsunuz. Kat›l›m hakk› anahtard›r. Ancak ne yaz›k ki birçok yetiﬂkini
çocuk kat›l›m›na ikna etmek hala güçtür ve bu nedendir ki haklar›n›z› aramaya biz yetiﬂkinlerin de
deste¤iyle devam etmeniz gerekiyor. Bu y›lki Çocuk Haklar› Kampanyas›’nda sa¤lad›¤›n›z baﬂar›
ilerledi¤imizi göstermektedir. Ancak bu çabalar›m›z› gelecek y›llarda da sürdürmemiz
gerekmektedir.”

SHÇEK Genel Müdürü ‹smail Bar›ﬂ taraf›ndan aktar›lan bir anekdotun çocuklara verdi¤i mesaj çok
aç›kt›: çocuklar›n kalk›p sözlerini söylemeleri gerekir ve biz de onlar›n haklar›na sahip ç›k›yoruz, bu
kampanyada tan›k oldu¤umuz tam tam›na budur.
Forum s›ras›nda çocuklar ve yetiﬂkinler dahil bütün kat›l›mc›lar aç›s›ndan önemli bir olay da ikinci
gün cereyan etti. Forum’un ikinci günü Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂme’nin kabulünün 18. y›l
dönümüne ve Çocuk Haklar› gününe denk geliyordu. Bu gün dolay›s›yla bütün çocuk delegeler,
Çankaya’ya Cumhurbaﬂkan› Say›n Abdullah Gül ün yan›na ç›kt›lar. Böylece Çocuk Haklar›
Komiteleri temsilcileri çal›ﬂmalar›n› sunmak üzere Say›n Cumhurbaﬂkan› ile görüﬂme f›rsat›n›
buluyorlard›. ‹ki Kampanya temsilcisi, yapt›klar› konuﬂmalarda çocuklar›n çal›ﬂmalar›n› ve
kararl›l›klar›n› dile getirdi ve yetkililerden destek istedi. Çocuklar Cumhurbaﬂkan› Say›n Abdullah
Gül’e hitap ederken ﬂunlar› söylediler “Evet biz çocu¤uz, ama Türkiye’nin çocuklar›n› etkileyen
konularda yetiﬂkinlerle birlikte çal›ﬂmaya da tam anlamda yeterliyiz”. Cumhurbaﬂkan› Say›n
Abdullah Gül ise bütün illerden temsilcilerin orada olmas›ndan büyük memnuniyet duydu¤unu ve
bu önemli çal›ﬂmalar›n› sürdürmeleri gerekti¤ini dile getirdi.
Forum s›ras›nda gerçekleﬂtirilen di¤er etkinlikler aras›nda resim yar›ﬂmas›, çal›ﬂtaylar, grup
tart›ﬂmalar› ve tüm illerin kat›ld›¤› 2008 y›l› eylem planlar›n›n haz›rlanmas› yer al›yordu.
Çocuk Haklar›n›n Tan›t›m› ve Yayg›nlaﬂt›r›lmas› Kampanyas›
Tüm Türkiye’de Çocuk Haklar› komiteleri enerjik ve dinamik biçimde çal›ﬂm›ﬂ, görevlerini coﬂkuyla
yerine getirmiﬂtir. Çocuklar kendi ÇHS çal›ﬂmalar›n› haz›rlam›ﬂ, da¤›tm›ﬂ ve bu çal›ﬂmalar›,
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toplant›larda festivalle sokaklarda ve okullarda tart›ﬂm›ﬂt›r. Çocuklar, haklar› için harekete geçmiﬂ,
yetiﬂkinlerden ve yetkililerden bu konuda destek istemiﬂtir.
Forum s›ras›nda her ildeki Komite elde ettikleri kazan›mlar› aktarm›ﬂ, birço¤u bunu yaparken
müzik ve slayt gibi araçlardan da yararlanm›ﬂt›r. Türkiye’deki çocuklar, 2007 y›l› içinde çocuk
haklar› konusunda bilinç ve duyarl›l›k geliﬂtirmek için çok say›da etkinli¤e imza atm›ﬂt›r. Sanat
yar›ﬂmalar›, TV tart›ﬂmalar›, çocuklar›n haklar›n›n ne kadar bilincinde olduklar›na iliﬂkin
araﬂt›rmalar, üniversitelerde gerçekleﬂtirilen paneller ve yerel kültür festivallerindeki standlar bu
etkinliklerden baz›lar›d›r. Kimi Çocuk Haklar› komiteleri özel olarak sokaklarda çal›ﬂan/yaﬂayan
çocuklarla ilgilenirken di¤erleri çocuk haklar› alan›ndaki aç›l›mlar› için yerel özel sektörü de
çal›ﬂmalara gitme yoluna gitmiﬂtir. Birçok Komite çocuklar ve yetiﬂkinler aras›ndaki bilinç ve
duyarl›l›k geliﬂtirme çal›ﬂmalar›nda kullan›lmak üzere kendi materyallerini geliﬂtirmiﬂtir.
Çocuk forumlar›n›n en son 8’incisi gerçekleﬂtirilmiﬂtir ve son Forum’da gündeme getirilen önemli
bir konuda Forum’un format›d›r. Forum, en baﬂta çocuklar›n, sonrada çocuk haklar› u¤raﬂ›n›
destekleyen az say›da yetiﬂkinin toplant›s›d›r. Bir sonraki y›l Forum yeni bir formata kavuﬂacakt›r.
stenilen, yapt›klar› iﬂlerle çocuklar için bir farkl›l›k yaratabilecek konumda olan politika ve karar
sahipleriyle do¤rudan diyalog kurulmas›d›r. Bu do¤rultudaki görüﬂlerden biri il valilerini de diyalog
kapsam›na almakt›r. Bu, örne¤in En ‹yi Çocuk Dostu ‹l kapsam›nda bir yar›ﬂma düzenlenerek
sa¤lanabilir. Bu y›l›n kampanyas›, bir çok yönüyle, yerel/il yetkililerinin deste¤inin temel önem
taﬂ›d›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Böyle bir destek bir çok çocu¤un gündelik yaﬂam›nda de¤iﬂiklik
yaratabilecek ve çocuk haklar›n›n yerel düzeyde geliﬂmesini sa¤layabilecektir. Yap›labilecekler
aras›nda her okulda bir çocuk kulübü kurulmas›, yerel Çocuk Haklar› Komitelerine çal›ﬂmalar› için
yer verilmesi ve çocuklar›n karar süreçlerine kat›lmaya davet edilmeleri yer almaktad›r.
Çocuk Haklar› Komitesi Ofisi
Yerel yetkililerin Komitelere verecekleri deste¤in merkezi önemi, bu deste¤in bilinç ve duyarl›l›k
geliﬂtirme ve olumlu yönde de¤iﬂiklikleri gerçekleﬂtirme bak›m›ndan yaﬂamsal katk›s› çocuklar
taraf›ndan defalarca dile getirilmiﬂtir. Kimi illerde Komiteler bir yer bulmay› baﬂarm›ﬂt›r. Örne¤in
Konya’da Vali çal›ﬂmalara destek vermiﬂ, komiteye toplant›lar›n› yap›p belgelerini muhafaza
edebilece¤i bir yer sa¤lam›ﬂt›r. Bunun gibi yer bulabilen baﬂka Komiteler de vard›r. Ancak kimi
komitelerin henüz bir yeri yoktur ve bu da çal›ﬂmalar›n› güçleﬂtirmektedir. Çocuk Haklar› Komitelerinin
kendi yerlerinin olmas›n›n önemi göz ard› edilemez. Böyle bir yere sahip olduklar›nda çocuklar daha
etkin çal›ﬂabilmekte, kendi statülerinin ve çocuklar›n karar süreçlerine kat›l›m haklar› konusunda
yetkililere belirli bir mesaj iletilmiﬂ olmaktad›r. Konya’dan Çocuk delegeler, kampanya baﬂlad›¤›
s›ralarda kendilerine yer sözü verildi¤ini, bunun önce gerçekleﬂmedi¤ini belirtmiﬂlerdir. Ancak çocuklar
konu üzerinde ›srarc› oldular ve birkaç ay sonra baﬂar› kazand›lar. Benzer deneyimlere di¤er baz›
Komiteler de sahiptir. Yetkililer, ancak sürekli ›srarlar sonucu yer tahsisine yönelmektedir. Belirli bir
ofise sahip bütün komiteler, bunun planlama çal›ﬂmalar› ve di¤er etkinlikler aç›s›ndan taﬂ›d›¤› önemi
belirtmiﬂ ve yer tahsisinden dolay› duyduklar› minnettarl›¤› dile getirmiﬂlerdir.
Özel Sektör Deste¤i
Kampanya ve Çocuk Forumu finansal olarak Algida taraf›ndan desteklenmiﬂtir. Özel sektörün bu
kat›l›m› kimi çocuklar› kendi yerelliklerindeki özel sektör kuruluﬂlar›ndan benzer destek aray›ﬂ›na
yöneltmiﬂtir. ‹stanbul’da Çocuk Haklar› Komitesi, kendi çal›ﬂmalar›n› ve rolünü anlatan özel bir
sponsorluk dosyas› haz›rlam›ﬂ ve özel ﬂirketlerde temaslar›nda bu dosyadan yararlanm›ﬂt›r. Nakit
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ba¤›ﬂ almada güçlükle karﬂ›laﬂ›lsa bile toplant›lar›n yap›lmas›nda yard›mc› olan ayni ba¤›ﬂlar elde
edilebilmiﬂtir. Halen bu komite, gerek çocuk haklar› gerekse komite çal›ﬂmalar› hakk›nda
bilgilendirme amaçl›, yüzden fazla çocu¤un kat›laca¤› büyük bir toplant› için destek sa¤lamaya
çal›ﬂmaktad›r. ‹stanbul’daki komitenin eﬂ baﬂkan› ve aral›k ay›nda New York’ta yap›lacak Çocuklar
‹çin Uygun Bir Dünya +5 toplant›s›nda Türkiye’yi temsil edecek olan R›fat’›n sözleriyle “Komite ve
çal›ﬂmalar›m›z hakk›nda insanlar daha fazla bilgi sahibi oldukça ilerde özel ﬂirketlerden daha kolay
destek sa¤layaca¤›n› düﬂünüyoruz”. BM Genel Kurulu, e¤itimde evrensel, sa¤l›kl› yaﬂam,
HIV/AIDS’e karﬂ› mücadele ve çocuklar›n korunmas› gibi konularda gerçekleﬂtirilecek interaktif
yuvarlak masa toplant›lar›na kat›lmak üzere 20 çocu¤u davet etmiﬂtir.
Sokakta Yaﬂayan ve/veya Çal›ﬂt›r›lan Çocuklar
Ülkenin görece küçük illerinden olan Amasya’da kampanya s›ras›nda çeﬂitli giriﬂimler ve etkinlikler
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Komite, ildeki bütün okullarda çocuk kulüpleri kurulmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu
kulüpler, çocuklar›n gidip oyun oynayabildikleri, baﬂka çocuklarla ve yetiﬂkin bir dan›ﬂmanla
sohbet edebildikleri ortamlard›r. Amasya dahil çeﬂitli illerdeki Çocuk Haklar› Komiteleri sokaklarda
yaﬂayan ve/veya çal›ﬂt›r›lan çocuklarla da ilgilenmiﬂtir. Forum’da ilini temsil eden 10 yaﬂ›ndaki
Beyza Nur U¤un art›k il merkezinde sokakta tek bir çocuk bile kalmad›¤›n› ve bu durumun
kendisini mutlu etti¤ini belirtti. ‹ldeki Komite okul müdürleri, sosyal hizmet görevlileri ve polisle bir
iﬂbirli¤i mekanizmas› oluﬂturmuﬂtur. Çocuklardan biri sokakta çal›ﬂt›r›lan bir çocuk gördü¤ünde
önce çocukla konuﬂuyor, sonra okul müdürüne baﬂvuruyor, ard›ndan sosyal hizmet görevlileri ve
polis arac›l›¤›yla çocuk ve ailesi ile görüﬂülüyordu. Bu müdahalenin ard›ndan çocuklar
yörelerindeki okullara kaydolmuﬂlard›r. Komitenin baﬂkan› 13 yaﬂ›ndaki Mirkan Özdemir, eskiden
sokaklarda çal›ﬂ›p ﬂimdi okula giden çocuklara arkadaﬂlar›n›n nas›l yard›mc› oldu¤unu anlat›rken
konuya tam anlam›nda sahiplenmiﬂ görünüyor.
Kültür Festivalleri
Çocuklar›n yarat›c›l›klar›n› ortaya koyan bir baﬂka olgu ise, çocuk haklar›n› tan›tma amac›yla
mevcut kültürel festivallerin yerel ozanlar, ürünler veya adetler arac›l›¤›yla kullan›lmas›d›r.
Kampanya illerinden kimileri, Komitenin faaliyetlerini ve çocuk haklar›n› tan›tmak amac›yla yerel
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kültür festivallerinden yararlanm›ﬂt›r. Buda göstermektedir ki gelenekler yaln›zca çocuk kat›l›m›n›
engellemez; yenilikçi biçimlerde yaklaﬂ›ld›¤›nda, tersine çocuk haklar›n›n daha yayg›n biçimde
tan›nmas›na da hizmet edebilir.
Mu¤la ‹linde Çocuk Haklar› Komitesi yerel uçurtma festivali s›ras›nda çeﬂitli etkinlikler
düzenlenmiﬂtir. Festival s›ras›ndaki etkinliklerden ve toplanan kalabal›ktan hareketle çocuk
haklar›na iliﬂkin çeﬂitli yar›ﬂmalar ve faaliyetler düzenlemiﬂler, di¤er çocuklar› da bu çal›ﬂmalara
kat›lm›ﬂlard›r. Karaman’da çocuklar Türk ozan› Yunus Emre ile ilgili yerel bir festivalde çeﬂitli
etkinlikler düzenlemiﬂlerdir. Ülken güneydo¤usundaki Gaziantep’te
her y›l yap›lan Antep f›st›¤› festivaline büyük kalabal›klar
toplanmaktad›r.
‹ldeki çocuk haklar› komitesi bu f›rsattan yararlanmak için yerel
yetkililerle temasa geçmiﬂtir. Birkaç toplant›n›n ard›ndan çocuklara
festivalde bir stant açmak için izin verilmiﬂtir. Anlat›lanlara göre
büyük bir baﬂar› kazan›lm›ﬂ, çocuklar›n stand› festivaldeki en iyi, en
e¤lenceli stant övgülerine hak kazanm›ﬂt›r. Festival s›ras›nda
Gaziantep komitesinde çocuklar konuﬂmalar› s›ras›nda birçok
ö¤retmen kendi okulundan çocuklarla birlikte çocuk kulübü kurma
çal›ﬂmalar› baﬂlatma karar› ald›.
2007 y›l› büyük ‹slam düﬂünürü Mevlânâ’n›n do¤umunun 800. y›l
dönümüdür. Mevlânâ’n›n türbesi bugün Konya’dad›r. Bugün Konya,
kutlamalar›n›n ve Mevlevi düﬂüncesinin merkezi durumunad›r. Bu
y›lki festivalde binlerce ziyaretçi ile birlikte aral›k ay›nda
gerçekleﬂmiﬂtir. Konya çocuk haklar› komitesi halen s›k› bir çal›ﬂma
içerisinde olup; bu festival vesilesiyle çocuk haklar›n›n tan›t›m›n› en
iyi nas›l yap›labilece¤i konusunda fikir geliﬂtirmektedir.
8. Çocuk Forumu umut dolu biçimde seyretmiﬂtir ve bütün
kat›l›mc›lar çocuk haklar›n› tan›tmay› sürdürme kararl›l›klar›n› dile
getirmiﬂtir. Forum’a delege olarak kat›lan 162 çocuk evlerine
birbirlerinden daha çok ﬂey ö¤renmiﬂ olarak ve çal›ﬂmalar›n› daha
bir kararl›l›kla sürdürme iste¤iyle dönmüﬂtür. Bu y›l›n çocuk haklar› tan›t›m kampanyas›, yetiﬂkin
yaﬂlardaki karar vericilerin çocuklarla diyaloga girmesinin ne kadar önemli oldu¤unu ve
yetiﬂkinlerin çocuklara kendi iﬂlerini düzenlemeleri için izin vermeleri halinde çocuklar›n neler
yapabileceklerini bir kez daha göstermiﬂtir.

6

