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ÇOCUK YOKSULLU⁄UNA

HAYIR!

BU SAYI ‹Ç‹NDE
YOKSULLUK ‹Ç‹NDE BÜYÜMEK

SOKAKLARDA BÜYÜMEK

Düﬂük gelirli ailelerin çocuklar›n›n maddi
imkans›zl›klarla karﬂ› karﬂ›ya olmalar›n›
anlamak kolay olsa da onlar›n ayn› zamanda
daha sa¤l›ks›z büyüme, okulda baﬂar›s›zl›k,
okuldan al›nma veya terk gibi olumsuzluklarla
karﬂ› karﬂ›ya olmalar›n› anlamak güçtür. Bu
çocuklar, ergenlik dönemine geldiklerinde
daha erken yaﬂlarda evlenebilirler; ayr›ca, yoksullu¤un çok uzun sürdü¤ü durumlarda, bu
çocuklar›n yetiﬂkinlik dönemlerinde de düﬂük
gelirli olmalar› veya iﬂsiz kalma olas›l›¤› daha
yüksektir.

Sokaklarda yaﬂamay› seçen çocuk say›s›n›n
giderek artmas› Türkiye’deki çocuk yoksullu¤unun baﬂl›ca göstergelerinden biridir. Son otuz
y›l içinde k›rsal kesimden kentlere yaﬂanan
yo¤un göç, bugün ülke nüfusunun üçte ikisinin,
yaklaﬂ›k 48 milyon kiﬂi, kentlerde yaﬂ›yor olmas›
anlam›na gelmektedir. Bunun sonucunda, yerel
yönetimler, gelir düzeyi düﬂük yerleﬂimlerde
temel hizmetlerin, özellikle sa¤l›k ve e¤itim alanlar›nda, sa¤lanabilmesi için yeterli kaynak bulmakta s›k›nt› çekmektedir. Aﬂ›r› gelir eﬂitsizlikleri,
yetersiz konut, ileri derecede yoksulluk ve kay›tl›
istihdam oran›n›n düﬂüklü¤ü, düﬂük gelir düzeyindeki ailelerin koﬂullar›n› daha da a¤›rlaﬂt›rm›ﬂ
ve bunun sonucunda birçok aile geçinmek için
çocuklar›n› çal›ﬂt›rmak zorunda kalm›ﬂt›r.

Kamuoyu aç›s›ndan, bir baﬂka noktan›n
anlaﬂ›lmas› ise daha da güçtür: Bu da
çocuklar›n, sürekli yoksulluk içinde yaﬂad›klar›
aﬂ›r› stres, duygusal boﬂluk ve psikolojik
bozukluklar›n ulaﬂt›¤› boyutlard›r.
Çocuk yoksullu¤unun yol açt›¤› sonuçlar konusunda kamuoyu duyarl›l›¤›n›n artt›r›lmas›,
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan
Ankara’da Haziran 2006 y›l›nda gerçekleﬂtirilen
Çocuk Yoksullu¤u’nun Önlenmesi
Konferans›’n›n baﬂl›ca hedeflerinden biriydi.

Sokaklarda çal›ﬂan ve/veya
yaﬂayan çocuklar sorununun as›l
kökleri yayg›n çocuk yoksullu¤u
olgusunda yatmaktad›r

Çocuklar, üzerlerine düﬂen bu a¤›r sorumlulu¤u
birçok durumda sokaklarda kay›t d›ﬂ› iﬂler yaparak yerine getirmeye çal›ﬂmaktad›r ve bu
durumdaki çocuklar›n say›s› 1990 y›l›ndan bu
yana belirgin biçimde artm›ﬂt›r. Halen sokaklarda yaﬂayan ve/veya çal›ﬂan çocuklarla ilgili
sa¤l›kl› istatistikler bulunmamaktad›r; bununla
birlikte, bu durumdaki çocuk say›s›n›n 80 bin
kadar oldu¤u tahmin edilmektedir.

Daha fazla bilgi edinebilirsiniz, ss 4–5
Sokaklardaki çocuklar›n içinde bulunduklar›
duruma iliﬂkin duyarl›l›k sonucunda 2004 y›l›nda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu (SHÇEK) eﬂgüdümünde bakanl›klar
aras› bir komite oluﬂturulmuﬂtur. Bunun ard›ndan, UNICEF ve AB’nin de deste¤iyle bir ‘Yeni
Hizmet Sunum Modeli’ geliﬂtirilmiﬂtir. SHÇEK
bu modeli sorunun en a¤›r biçimde hissedildi¤i
on pilot kentte uygulamay› planlamaktad›r.

Daha fazla bilgi edinebilirsiniz, ss 6–7
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HAKLARA SAH‹P OLARAK BÜYÜMEK
1999 y›l›ndaki Ulusal Çocuk Kongresi’nin
ard›ndan SHÇEK Türkiye’nin 81 ilinin her
birinde bir Çocuk Haklar› Komisyonu
oluﬂturmuﬂtur. Bir sonraki y›l boyunca ise
çocuklar Çocuk Haklar›na dair Sözleﬂme’nin
(ÇHS) tan›t›m› için ülke ölçe¤inde yürütülen bir
kampanya çerçevesinde harekete geçirilmiﬂtir.
Türkiye’deki ilk Çocuk Forumu, bu
kampanyan›n sonuçland›r›lmas›na yönelik
olarak UNICEF’in de deste¤iyle 2000 y›l› Kas›m
ay›nda düzenlenmiﬂtir. Komisyonlardan gelen
delegeler ‘Kat›l›m Hakk›’ temas› çerçevesinde
Ankara’da toplanarak, çocuk haklar›n›n,
baﬂkalar›n›n haklar›na da sayg› gösterilerek en
iyi nas›l savunulabilece¤ini tart›ﬂm›ﬂlard›r.
Çocuk forumu, o tarihten bu yana çocuk
haklar› ile ilgili duyarl›l›k geliﬂtirmek isteyen
herkes için takvimde yeri belli y›ll›k bir etkinlik
haline gelmiﬂtir. Bu y›l Yedinci Çocuk Forumu,
Uluslararas› Çocuk Haklar› Günü olarak ilan
edilen 20 Kas›m’da Ankara’da toplanarak, ÇHS
konusunda bilinç ve duyarl›l›k geliﬂtirilmesine
yönelik yeni bir kampanya baﬂlatm›ﬂt›r.
Çocuklar taraf›ndan planlanan bu yeni
kampanya gene kendileri öncülü¤ünde
seçilmiﬂ 25 ilde yürütülecektir.

Daha fazla bilgi edinebilirsiniz, ss 8–11

ED‹TÖR’DEN
Çocuk yoksullu¤unun azalt›lmas› ve çocuk
yoksullu¤una ba¤l› dezavantaj ve eﬂitsizliklerin ortadan kald›r›lmas›, kalk›nman›n
ortaya koydu¤u görevleri yerine getirmek
isteyen herhangi bir ülkenin yapabilece¤i
önemli yat›r›mlardan biridir. Sa¤l›kl›,
dinamik ve rekabet gücüne sahip toplumlar, serpilip geliﬂme imkanlar›yla
yetiﬂen çocuklar taraf›ndan oluﬂturulur.
Araﬂt›rmalar, sosyal alandaki harcamalar›
düﬂük düzeyde kalan ülkelerde çocuk
yoksullu¤unun da yüksek oranlarda oldu¤u, sosyal harcamalar› yüksek düzeyde
olan ülkelerde ise bu durumun görülmedi¤i sonucuna varm›ﬂt›r. Ayr›ca, düﬂük gelir
düzeyindeki ailelere mensup çocuklar›n,
yetiﬂkinlik dönemine geldiklerinde yoksulluk döngüsünü k›rmalar›n›n hayli güç oldu¤unu gösteren kan›tlar da vard›r.
Türkiye’de çocuk yoksullu¤u oranlar› yavaﬂ da olsa azalmakta, fakat 2005 y›l›
verilerine göre 15 yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n %28’i yoksullukla karﬂ› karﬂ›yad›r
ve çocuk yoksullu¤u oranlar› kentsel alanlarda artmaktad›r.
Bu çocuklar›n büyüyüp potansiyellerine eksiksiz ulaﬂmalar›n› sa¤lamak için
yap›lmas› gereken pek çok reform vard›r. Örne¤in, ülkede sa¤l›k ve e¤itim alan›nda yap›lan harcamalar Avrupa’daki di¤er ülkelere göre çok geride kalmaktad›r ve nüfusun en yoksul %20’lik kesimindeki çocuklara yönelik yard›mlar›n
yoksulluk döngüsünü k›rabilmesi için daha çok yol al›nmas› gerekmektedir.
Ancak, çocuk yoksullu¤u gibi karmaﬂ›k bir konunun salt daha etkili mali politikalarla çözüme ba¤lanmas› beklenemez. Bu alanda Türkiye’nin gerçekleﬂtirebilece¤i belki de en kritik de¤iﬂim, Biny›l Kalk›nma Hedefleri’nden üçüncüsüne ulaﬂarak toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ini sa¤lamak ve kad›nlar› güçlendirmek olacakt›r.
De¤iﬂimin katalizörleri ve çocuk haklar›n›n savunucular› olarak kad›nlar›n evlerinde, iﬂyerlerinde, e¤itimde ve siyasal alandaki süreçlere tam ve eﬂit kat›l›mlar›n›n,
tüm dünyada çocuk yoksullu¤u sorununa ‘tabandan’ çözüm getirebilecektir.
Dünya Çocuklar›n›n Durumu 2007, toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin Biny›l Kalk›nma
Hedefleri’nin her birine nas›l katk›da bulunaca¤›n› ele almakta, kad›n haklar›na
yap›lacak yat›r›mlar›n hem kad›nlar›n hem de çocuklar›n haklar›n› ileriye
götürerek çifte getiri sa¤layaca¤›n› göstermektedir. Rapora göre, “sa¤l›kl›,
e¤itimli ve güçlü kad›nlar›n çocuklar› da sa¤l›kl›, e¤itimli ve güçlü olacakt›r.”
Kad›nlar güçsüz ve haklar›ndan yoksun durumda kald›klar› sürece, sosyal
harcamalar alan›nda yap›lan reformlara karﬂ›n yoksullu¤un azalt›lmas›,
toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i ve sürdürülebilir kalk›nma hedeflerine ulaﬂ›lmas›
mümkün olmayacakt›r.

Edmond McLoughney
UNICEF Türkiye Temsilcisi
Not: Okurlar›m›z›n bültene iliﬂkin görüﬂlerini çok merak ediyoruz.
Görüﬂ ve önerilerinizi iletmek için bizimle temasa geçebilirsiniz.
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TÜRK‹YE’DE ÇOCUK

YOKSULLU⁄UNUN ÖNLENMES‹
Küresel standartlara göre Türkiye yoksul bir ülke de¤ildir; bununla birlikte Türkiye ‹statistik Kurumu
(TÜ‹K) 2005 y›l›nda nüfusun beﬂte birinin yoksulluk riski alt›nda oldu¤unu belirlemiﬂtir.
Kamuoyundaki anlay›ﬂ ise, genellikle böylesine yayg›n bir sosyal güvenlik sisteminin eksikli¤ini
gösterge olarak saymay›p kiﬂilerin kendi sorunlar›na ba¤lama yanl›ﬂl›¤›n› sürdürmektedir.
Yoksullu¤un çocuklar› nas›l etkiledi¤ine, en savunmas›z kesimi temel gerekliliklerden, korunmadan
ve topluma kat›lma imkanlar›ndan nas›l yoksun b›rakt›¤›na iliﬂkin genel bilgi ise daha da s›n›rl›d›r.
ÇOCUK YOKSULLU⁄UNUN ÖNLENMES‹
Bu karmaﬂ›k konuya iliﬂkin genel tart›ﬂmalar›
canland›rmak ve ayn› konusunun ivedi politika
uzant›lar›n› — özellikle çocuklara yönelik kamu
harcamalar› konusunda — tart›ﬂmak üzere
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
taraf›ndan 2006 y›l› Haziran ay›nda Çocuk Yoksullu¤unun Önlenmesi Konferans› düzenlenmiﬂtir. Bu etkinlik, Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu ve UNICEF taraf›ndan da
desteklenmiﬂtir.

TÜ‹K’e göre 2004 y›l›nda 15
yaﬂ›ndan küçük yaklaﬂ›k 5.7
milyon çocuk yoksulluk içindedir
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Bakanl›klardan, akademik çevrelerden, STK’lardan, medyadan ve özel sektörden temsilcilerin
yan› s›ra çocuklar ve aileleri de bu konferansa
davet edilmiﬂtir. ‹ki gün süren konferans
s›ras›nda kat›l›mc›lar bir dizi panel
izlemiﬂtir. Bu panellerde mevcut

durum ve eldeki istatistik verdiler
de¤erlendirilmiﬂ, gündemdeki baﬂl›ca görevler
belirlenmiﬂ ve aﬂa¤›daki baﬂl›klar›n politika
uzant›lar› incelenmiﬂtir:

•
•
•
•
•
•
•

çocuklar için bir bütçe;

•

STK’lar›n ve akademisyenlerin çocuk
yoksullu¤u konusuna bak›ﬂlar›.

çocuk iﬂçili¤i;
erken dönem çocukluk;
e¤itim;
temel hizmetlere eriﬂim;
çocuk koruma;
çocuklar›n ve ailelerinin güçlendirilmesi ve
kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›;

Konferanstan elde edilen sonuçlar, daha sonraki politikalar›n belirlenmesi aç›s›ndan iﬂlevsel
olmuﬂtur. Bu bak›mdan özel olarak sözü
edilmesi gereken, Türkiye’nin Avrupa
Komisyonu ile birlikte haz›rlayaca¤› Ortak
‹çerme Anlaﬂmas›’d›r. Bu belge, yoksulluk
ve toplumsal d›ﬂlanma üzerine en
önemli olgular ve sorumluluklar gibi
baﬂl›ca görevleri özetlemektedir.
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Konferansta bulunan ergen
yaﬂlardaki kat›l›mc›lar,
yoksullu¤un çocuk gözüyle
kavranmas› gereklili¤i üzerinde
durdular

YOKSULLU⁄U AZALTMA STRATEJ‹LER‹
Yetiﬂkinler — özellikle de kad›nlar — için
istihdam olanaklar›n›n geliﬂtirilmesinin çocuk
yoksullu¤unun hafifletilmesi aç›s›ndan da
önemli bir katk› sa¤layaca¤› konusunda genel
bir mutabakat vard›r. TÜ‹K’e göre Türkiye’de
iﬂgücüne kat›l›m oran› 2006 y›l›nda %46 ile
hayli düﬂüktür ve kad›nlar kay›tl› iﬂgücünün
%25’inden az›n› oluﬂturmaktad›r. Ancak, çocuk
yoksullu¤u sorunu salt gelir meselelerine
indirgenemeyecek kadar karmaﬂ›k bir konudur. Çocuk yoksullu¤u söz konusu oldu¤unda,
çocuklar›n esenli¤i ve geliﬂimleri ile ilgili bir
dizi konu gündeme gelmektedir. Örne¤in:

•
•
•
•

sa¤l›k hizmetlerine eriﬂim;

•
•
•

iyi beslenme ve fiziksel geliﬂme;

kreﬂ hizmetlerine eriﬂim;
okul öncesi e¤itim;
ilk, orta ve yüksek ö¤renim olanaklar›na
eriﬂim;
çocuk koruma;
bir aile ortam›nda yaﬂama hakk›.

Ba¤›ml› kiﬂiler olarak çocuklar bir ailenin
geçiminde ek masraf oluﬂtururlar ve bir ailenin
yoksullu¤u sahip oldu¤u çocuk say›s›yla do¤ru
orant›l› olarak artar — özellikle nakit gelirin
daha s›n›rl› oldu¤u k›rsal alanlarda.

Bütçede sa¤l›k ve e¤itime ayr›lan kaynaklar›n
yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Çünkü, bugünkü da¤›l›m temel hizmetlere
eriﬂimdeki eﬂitsizlikleri pekiﬂtirmektedir. Gerek
sa¤l›k gerekse e¤itim alan›ndaki toplam harcamalar›n üçte biri aile bütçelerinden kaynaklanmaktad›r. Böylece birçok aile bu alanlarda art›k
harcama yapamayacak ölçüde düﬂük gelir gruplar›na itilmektedir. Onsekiz yaﬂ›na kadar bütün
çocuklar› sa¤l›k sigortas› kapsam›na almay› öngören yeni yasa, yoksulluk içindeki çocuklar›n
sa¤l›k durumlar›nda belirli bir iyileﬂmeye yol
açabilecektir. Bunun gibi, kaliteli e¤itime
ulaﬂ›mda benzer bir yat›r›m, çocuklara yap›lan
yat›r›mlar›n getirisini ikiye katlayacakt›r.
Bu alanda Türkiye’nin gerçekleﬂtirebilece¤i belki
de en kritik de¤iﬂim, Biny›l Kalk›nma
Hedefleri’nden üçüncüsüne ulaﬂarak toplumsal
cinsiyet eﬂitli¤ini sa¤lamak ve kad›nlar› güçlendirmek olacakt›r. De¤iﬂimin katalizörleri ve
çocuk haklar›n›n savunucular› olarak kad›nlar›n
evlerindeki, iﬂyerlerindeki ve siyasal alandaki
süreçlere tam ve eﬂit kat›l›mlar›n›n, çocuk yoksullu¤u sorununa en kal›c› çözümü
getirebilece¤i tüm
dünyada
görülmüﬂtür.

UNICEF’in Dünya Çocuklar›n›n
Durumu 2007 raporu, kad›n›n
ailede,iﬂyerinde ve siyasal
alanda güçlendirilmesinin
yoksullukla mücadelede
do¤rudan ve olumlu etkisi
olaca¤›n› savunmaktad›r.

Sa¤l›k hizmetlerine maddi gücü yetmeyecek
olanlara yönelik nakit destek çerçevesindeki
Yeﬂil Kart uygulamas› veya düﬂük gelirli
ailelerin çocuklar›n› okula göndermeye
özendirmek için geliﬂtirilmiﬂ ﬁartl› Nakit
Transferi sistemi Türkiye’deki etkili yoksullukla
mücadele stratejileridir. ‹mkanlar›
s›n›rl› ailelere yönelik gelir
deste¤i, düﬂük gelirliler içinde en
güç durumda olanlar aras›nda
çocuk yoksullu¤unu azaltmada
etkili olacakt›r.

KIﬁ 2007

EVET DEY‹N: ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK‹YE BÜLTEN‹

5

SOKAKTAK‹ ÇOCUK
YOKSULLUKTAN KAÇIYOR
Sokak yaﬂam›na yönelen
çocuklar›n artmas›, birçok
ailenin yaﬂad›¤› yayg›n
yoksullu¤un ve d›ﬂlanman›n bir
göstergesidir

2004 y›l›nda, Türkiye’de sokaklarda yaﬂayan ve/veya çal›ﬂan çocuklar sorununu incelemek ve
çözüm için tavsiyeler geliﬂtirmekle görevli bir bakanl›klar aras› komite oluﬂturuldu. Eﬂgüdümü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) taraf›ndan üstlenilen ve Adalet, ‹çiﬂleri,
Milli E¤itim ve Sa¤l›k Bakanl›klar› temsilcilerinden oluﬂan bu komite, ‘Sokaklarda Yaﬂayan ve/veya
Çal›ﬂan Çocuklar için Yeni Hizmet Modeli’ baﬂl›kl› bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirdi. Bu belge, sorunun en
yak›c› biçimde görüldü¤ü on pilot il için önleyici bir stratejinin özetini vermektedir. Bundan sonra
at›lmas› gereken önemli ad›m ise bu eylem planlar›n› geliﬂtirip kentlerde uygulamaya koymakt›r.
SOKAKLARDAK‹ ÇOCUKLAR
Türkiye’de çok say›da ailenin maruz
kald›¤› yayg›n sosyal d›ﬂlanman›n en
belirgin göstergelerinden biri de
sokaklarda yaﬂayan ve/veya çal›ﬂan
çocuk say›s›ndaki art›ﬂt›r.
Gerçi sokaklardaki çocuklar›n
daha büyük bölümü aile bütçesine katk› amac›yla ayakkab›
boyac›l›¤›, gelip geçenlere ufak
tefek ﬂeyler satma gibi iﬂler
yapmaktad›r, ancak aralar›nda
az say›da da olsa kar› koca
geçimsizli¤i veya ana babayla
çat›ﬂma gibi nedenlerden
dolay› ailelerinden kopmuﬂ,
kendi baﬂlar›na veya çetelere
kat›larak yaﬂayanlar da bulunmaktad›r. Durum ne olursa olsun
bu çocuklar yeterli koruma, denetim
ve yönlendiricilikten yoksundur ve bu
nedenle istismar ve sömürüye aç›kt›r.
Ayr›ca, bu çocuklar büyük olas›l›kla okula
da gitmemektedir.
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Oluﬂturulan komitenin daha en baﬂtan karﬂ›laﬂt›¤› baﬂl›ca sorunlardan biri, Türkiye’de sokaklardaki çocuklar›n say›s› ve durumu konusunda
güvenilir verilerin bulunmay›ﬂ› olmuﬂtur. Genel
olarak, gerek bu çocuklar gerekse aileleri d›ﬂlanm›ﬂt›r, toplumun itildikleri k›y›lar›nda bir yoksulluk döngüsü içinde yaﬂamaktad›r; sosyal hizmetlerin, sa¤l›k ve e¤itim hizmetlerinin ve kamuoyunun görmedi¤i kesimlerdir. Avrupa Birli¤i’nin
cömert katk›lar› ile geliﬂtirilen yeni DevInfoTurk
sistemi (Türkiye’de çocuklar›n genel yaﬂam kalitesi göstergeleri) bu çocuklar›n yoksulluklar›n›n
giderilmesi için ortaklar›n sa¤l›kl› bir önleme
stratejisi geliﬂtirmesine yard›mc› olacakt›r.
YEN‹ B‹R H‹ZMET SUNUM MODEL‹
SHÇEK, 2005 y›l› Haziran ay›nda AB Türkiye
Delegasyonu ve UNICEF’in de deste¤iyle bir
konferans düzenlemiﬂtir. Bu konferans›n odakland›¤› konu, çocuklar ve aileleri için kal›c› bir
çözüm getirmeye yönelik önlemlerin nas›l
belirlenece¤i, uygulanaca¤› ve izlenece¤i idi.
Konferans›n kat›l›mc›lar› aras›nda ilgili bakanl›klardan temsilciler, parlamenterler, il valileri,
STK’lar, akademisyenler, medya mensuplar›
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ve çocuklar olmak üzere 225’ten fazla delege
bulunuyordu. Bu kesimlerin görüﬂleri, çocuklar›n sokak yaﬂam›na yönelmelerini önleyecek
herhangi bir gerçekçi plan sentezine ulaﬂma
aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktayd›.

gelme riski olanlar›n, görüﬂleri al›nm›ﬂt›r. Toplant›lar s›ras›nda çocuklar›n s›kça dile getirdikleri
bir talep de ana babalar›n e¤itilmesine iliﬂkindi.
Bunun nedeni, çocuklara göre ailelerinin
modern yaﬂam›n hayli uza¤›nda kalmalar›yd›.

Konferans s›ras›nda kat›l›mc›lar, çocuklar için
koruyucu bir ortam oluﬂturulmas› için gerekli
giriﬂimleri özetleyen bir Bildirge haz›rlad›lar.
Bu bildirgede ﬂunlar öngörülmekteydi:

‹EP’ler Gaziantep ve Erzurum d›ﬂ›nda di¤er pilot
iller için tamamlanm›ﬂt›r ve bu sayede
sokaklarda yaﬂan çocuklar ve aileleri ile ilgili
daha geliﬂkin profil daha ﬂimdiden ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. ‹EP’lerin daha ileri düzeyde
uygulanmas›na yönelik öneriler ise ﬂunlard›r:

•

araﬂt›rma ve her ilin koﬂullar›na uygun
önlemler geliﬂtirilmesi;

•
•

yerel ölçekte bütçe tahsisi;

•
•

sektörler aras› eﬂgüdümün geliﬂtirilmesi;

•

kaydedilen ilerlemelerin de¤erlendirilmesine yönelik bir izleme sistemi oluﬂturulmas›.

sokak çocuklar›yla ilgilenenlerde kapasite
geliﬂtirme;

belediyelerin, sivil toplumun ve medyan›n
da sürece dahil edilmesi;

‹L EYLEM PLANLARI
SHÇEK, pilot illerden Adana, Ankara, Antalya,
Bursa, Diyarbak›r, Erzurum, Gaziantep, ‹stanbul,
‹zmir ve Mersin’in her birinin yeni hizmet modelini uygulamak üzere bir ‹l Eylem Plan› (‹EP)
haz›rlamas›n› kararlaﬂt›rd›. Bu eylem planlar›nda
ﬂu iki bileﬂen üzerine odaklan›lacakt›r:

•

çocuklar›n sokak yaﬂam›na ilitmelerinin
önlenmesi;

•

halen sokaklarda olan çocuklar›n korunmas›.

ana babalara çocuk yetiﬂtirme e¤itimi
verilmesi;

•
•

risk alt›ndaki çocuklar›n belirlenmesi;

•
•

izleme komiteleri oluﬂturulmas›;

•
•

duyarl›l›k geliﬂtirme kampanyalar›;

•

uygulama için fon sa¤lanmas›.

bütün çocuklar›n ilkokula gitmelerinin
sa¤lanmas›;

il düzeyinde sektörler aras› veritaban›
oluﬂturulmas›;

toplum seferberli¤i ve yeniden
bütünleﬂtirme çal›ﬂmalar›na STK’lar›n da
dahil edilmesi;

Bundan sonra at›lacak en önemli ad›m
‹EP’lerin pilot kentlerde uygulanmas›na
yönelik bütçeler haz›rlanmas› ve gerekli
kaynaklar›n sa¤lanmas›d›r.
UZUN VADEDE

Çeﬂitli bakanl›klar, STK’lar ve di¤er kuruluﬂlar
bir süredir çocuklar› sokaklara yönelten sorunlardan birini veya bir bölümünü ele alan çal›ﬂmalar içinde bulunduklar›ndan, sektörler aras›nda yak›n iﬂbirli¤i gereklili¤i daha ilk tart›ﬂmalar
s›ras›nda belirginlik kazanm›ﬂt›. Rol tekrar›ndan
kaç›nan ve kaynaklar›n en iyi biçimde kullan›m›n› sa¤layacak entegre ve çok yönlü bir yaklaﬂ›m,
‹EP’lerin baﬂar›s› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
‹EP’lerin haz›rlanmas›nda büyük önem taﬂ›yan
bir nokta da, bu planlar›n her kentteki sorunun
özel boyutlar›n› dikkate alacak, yerel STK’lar›n
sa¤layabilecekleri hizmetlerden en iyi biçimde
yararlanacak ve belirli bir yörede sorunu daha
da a¤›rlaﬂt›ran yayg›n sosyal sorunlara odaklanacak içerikte olmas›d›r. UNICEF pilot kentlere
ön saha gezileri düzenlemiﬂ, yerel olarak hangi
STK’lar›n faal oldu¤u, hangi hizmetleri verdi¤i
ve ‹EP uygulamas›na nas›l dahil edilebileceklerinin belirlenmesi için Uluslararas› Çocuk Merkezi
(ICC) ile bir sözleﬂme yap›lm›ﬂt›r.
Eylem planlar›n›n haz›rlanmas›na yönelik toplant›lardan önce gerçekleﬂtirilen özel çal›ﬂtaylarda,
‹EP’lerde yer verilmek üzere çocuklar›n, özellikle
sokaklarda yaﬂayanlar›n ve böyle bir duruma
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•

Aile bütçesine destek sa¤lamak
üzere sokaklarda çal›ﬂan pek
çok çocuk bu yüzden e¤itim
imkanlar›ndan yoksun
kalmaktad›r

Bir bak›ma hiç de ﬂaﬂ›rt›c› say›lamayacak
biçimde, buraya kadar profili verilen çocuklar›n
geçmiﬂlerine bak›ld›¤›nda çocuk yoksullu¤u tek
baﬂ›na en önemli etmen olarak kendini
göstermektedir.
SHÇEK Genel Müdürü ‹smail Bar›ﬂ 2006 y›l›
aral›k ay›nda Mersin ‹EP’ini tart›ﬂmak üzere
düzenlenen bir toplant›da ﬂunlar› söylemiﬂtir: “sokaklarda yaﬂayan ve/veya çal›ﬂan
çocuklar sorununun temel nedeni yoksulluktur ve kentlerimizin ve kasabalar›m›z›n
sokaklar›n› dolduran on binlerce savunmas›z k›z ve erkek çocuk bu dayat›c›
toplumsal sorunun göstergesidir.”
UNICEF, yayg›n çocuk yoksullu¤unun ortadan kald›r›lmas›n›n,
çocuklar›n sokak yaﬂam›na
yönelmelerini önlemede uzun
vadeli tek yaklaﬂ›m oldu¤u
görüﬂüne kat›lmaktad›r. Bununla
birlikte UNICEF, sa¤l›kl› bir veri toplama
ve izleme sistemi geliﬂtirilmeden ve önlemlere
yeterli bütçe ayr›lmadan sorunun ortadan
kalkmayaca¤› konusunda da ›srarl›d›r.
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ÇOCUK FORUMU
ÇOCUK HAKLARI

Çocuk Forumu’na kat›lan
delegeler 23 maddeden oluﬂan
bir listeyi kampanyan›n aç›l›ﬂ›
s›ras›nda Meclis Baﬂkan
Vekili’ne ilettiler

Forum’un ilk günü gecesi tiyatro
gösterisini izleyen delegeler

Türkiye’nin 81 ilinden gelen çocuk delegeler, ayn› zamanda Uluslararas› Çocuk Günü olan 20
Kas›m’da Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂme’nin (ÇHS) tan›t›m› için bir kampanya baﬂlatmak üzere
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) taraf›ndan UNICEF, Algida ve Avrupa
Birli¤i’nin deste¤i ile düzenlenen y›ll›k bir etkinlik olan 7. Çocuk Forumu’nda bir araya geldiler.
Bu kampanya, yeni bir hamle anlam›na gelmekte çünkü kampanyay› çocuklar kendileri
baﬂlatm›ﬂt›r ve seçilmiﬂ 25 ildeki uygulamas›n› da gene çocuklar gerçekleﬂtirecektir.
Kampanyan›n baﬂlat›lma tarihi anlaml›d›r; çünkü
ÇHS’nin 1989 BM Genel Kurulu taraf›ndan kabul
edilmesinin y›ldönümüne denk gelmektedir.
Foruma kat›lan çocuk delegelerin kampanyan›n
baﬂlat›lmas› çerçevesinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeleriyle bir araya gelmeleri de olaya
ayr› bir önem ve anlam kazand›rm›ﬂt›r.
Delegeler, TBMM Baﬂkan Vekili Nevzat Pakdil’e
sunduklar› 23 maddelik taleplerini dile
getirmiﬂlerdir. Bunlar›n aras›nda ﬂiddetten ar›nm›ﬂ çocuk dostu okullar, herkese ücretsiz okul
öncesi e¤itim ve üniversite e¤itimi sa¤lanmas›,
erken evliliklere son verilmesi, çocuklar için
daha fazla sosyal etkinlik, çocuklarla ilgili
konular›n medya taraf›ndan daha kapsaml› ele
al›nmas› ve trafi¤e daha s›k› düzenlemeler
getirilmesi gibi talepler yer almaktad›r.
Forum eﬂ koordinatörü 17 yaﬂ›ndaki Hazal
Hürman, Filistinli çocuklar›n haklar›, pasif sigara
içicili¤i ve çocuk istismar› gibi konularda zorlay›c› sorular yöneltmiﬂtir. Delegeler yetiﬂkinlerin
sokak çocuklar›na yönelik kötü davran›ﬂlar›n›
protesto etmiﬂ ve televizyon yay›nc›lar›n›n, kimi
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durumlarda da parlamenterlerin, fiziksel ve sözel
ﬂiddet konusundaki tutumlar›n› eleﬂtirmiﬂlerdir.
Kampanyan›n baﬂlat›lmas›ndan önce delegeler
toplant›lar, çal›ﬂtaylar, e¤itim aktiviteleri ve sahne çal›ﬂmalar›ndan oluﬂan bir programdan geçmiﬂler, çeﬂitli spor etkinliklerinin yan› s›ra sponsorlu¤u dondurma üreticisi Algida taraf›ndan
yap›lan bir resim çal›ﬂmas›na kat›lm›ﬂlard›r.
ÇHS’nin uygulanmas›n› izlemekten sorumlu
ulusal kurum olarak SHÇEK Çocuk Forumu’nu
illerdeki Çocuk Haklar› Komisyonlar› a¤› arac›l›¤›yla yedi y›ld›r düzenlemektedir. SHÇEK,
UNICEF’in deste¤i ile 2004 y›l›ndan bu yana
Forumla ilgili daha proaktif bir yaklaﬂ›m› özendirmektedir. Bu çerçevede, çocuklar›n toplumsal
cinsiyet eﬂitli¤i, çocuklar›n korunmas› ve çocuk
haklar›n›n savunulmas› gibi konularda birbirlerinden nas›l yeni ﬂeyler ö¤renebilecekleri, geri
döndüklerinde ö¤rendiklerini aileleri ve arkadaﬂlar›yla nas›l paylaﬂabilecekleri gibi konular
üzerinde durulmaktad›r.
ÇHS’nin tan›t›lmas›na yönelik kampanya,
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Forum’un k›sa tarihinde bir baﬂka olumlu ad›m›
temsil etmektedir. Bu giriﬂimin ayn› zamanda
çocuk kat›l›m›n› güçlendirmesi beklenilmektedir.
Nüfusça kalabal›k kentler d›ﬂ›nda çocuk
haklar›na iliﬂkin bilgi düzeyi Türkiye’de henüz
çok düﬂüktür ve kampanyan›n bu durumun
de¤iﬂmesine katk›da bulunmas› umulmaktad›r.

kampanya komiteleri kampanya haz›rl›klar›
çerçevesinde gönüllüleri harekete geçirmekte,
bütün bu çabalar›nda kamu görevlilerinden,
potansiyel sponsorlardan ve medyadan
kap›lar›n› kendilerine açmalar›n› ve destek
vermelerini beklemektedir.
KAPILARIN AÇILMASI

Türkiye’nin ÇHS’yi 1994 y›l›nda onaylam›ﬂ olmas›na — ve ülke nüfusunun üçte birini çocuklar oluﬂturmas›na — karﬂ›n çocuk kat›l›m›n›n
önündeki geleneksel engeller sonucunda aile içi
karar süreçlerine, kendilerini do¤rudan
ilgilendirse bile, pek az çocuk kat›labilmektedir.
Benzer engeller toplum yaﬂam›n›n bir parças›
durumundad›r ve burada sözü edilen kampanyalar bu engellerin aﬂ›lmas› ve çocuk haklar›n›n
gözetilmesi aç›s›ndan gereklidir.
KAMPANYA SÜREC‹
Kampanya 25 ilde yürütülecek olup, 20 Kas›m
2007’de gerçekleﬂtirilecek 8. Çocuk Forumu’nda
il delegelerinin yapaca¤› bir de¤erlendirme ile
son bulacakt›r. Çocuklar il komitelerinin gelecek
ad›mlar›n›n planlayarak çal›ﬂmalar›na devam
edeceklerdir. Pilot iller, faal çocuk haklar› komisyonlar›na sahip olduklar› ve/veya UNICEF’in de
deste¤iyle ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan baﬂlat›lan Çocuk Dostu ﬁehirler giriﬂimine dahil olduklar› için seçilmiﬂtir.
Kampanya için yap›lan planlarda tan›t›m materyallerinin haz›rlanmas›; yar›ﬂma, sergi ve
sahne oyunlar› düzenlenmesi; sponsorlu
piknikler, yürüyüﬂler ve yelkenli yar›ﬂlar›; film
çekimi, resmi görevlilerle görüﬂmeler ve a¤aç
dikme gibi etkinlikler öngörülmektedir.
Kampanya uygulay›c›lar› tutukevinde bulunan
çocuklar, özürlülerle, sokak çocuklar›yla, kurumlardaki çocuklarla, özel e¤itim gereksinimi olanlarla ve okula gitmeyenlerle birlikte çal›ﬂmay›
hedeflemektedir. Kampanya uygulay›c›lar›,
çocuklar ve yetiﬂkinlerde duyarl›l›k yaratman›n
yan› s›ra, k›rsal sa¤l›k hizmetlerinde, e¤itimin
kalitesinde, do¤um kay›tlar›nda, madde
ba¤›ml›l›¤› gibi sorunlarda, aile planlamas›nda,
deprem haz›rl›¤›nda ve trafik denetimlerinde de
olumlu yönde de¤iﬂiklikleri amaçlamaktad›r.

SHÇEK, ‹çiﬂleri, Sa¤l›k, Milli E¤itim, Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik ve Adalet Bakanl›klar› ile
STK’lar›n, belediyelerin, jandarman›n, Devlet
Planlama Teﬂkilat›’n›n, TÜ‹K’in ve medyan›n
temsilcilerinden oluﬂan bir teknik komite ile
çal›ﬂmaktad›r. SHÇEK’in il örgütleri de kampanyada görev yapanlara ofis imkanlar› sa¤layacakt›r. UNICEF çocuk haklar› komitelerinden her
birine teknik yard›m ve ufak tefek giderleri karﬂ›layacak küçük nakit yard›mlarda bulunacakt›r.
Böyle bir kampanya için çok gerekli olan halkla
iliﬂkiler deste¤i ise Algida taraf›ndan
sa¤lanacakt›r.
KATILMA FIRSATI
Kampanyan›n baﬂar›l› olmas› çok çeﬂitli alanda
yararlar sa¤layacakt›r. Bir yandan bütün çocuklar›n potansiyellerini eksiksiz gerçekleyebilme
ve korunma haklar› güvence alt›na al›n›rken,
di¤er yandan da çocu¤un kendisini kiﬂisel
olarak etkileyecek konularda kendini ifade ve
kararlar› etkileme hakk› en pratik biçimde
ortaya konmuﬂ olacakt›r.
Son söz, Çocuk Forumu’nun ilk koordinatörü,
bugün 23 yaﬂ›nda ve UNILEVER’de Ürün
Müdür Yard›mc›s› olan Orçun Do¤an’›n. Do¤an,
20 Kas›m’da delegelere ve parlamenterlere
hitaben yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda
ﬂöyle demiﬂtir: “ÇHS’nin yaﬂama,
geliﬂme, korunma ve kat›l›m
olmak üzere dört alan›ndan
kat›l›m› hep di¤erlerinden
önde tuttum. Çünkü,
kat›l›m, di¤er
haklar›nda
gerçekleﬂmesine
olanak sa¤lar.”

Tiyatro Grubu Onlar–Bunlar
Forum’un ilk gecesinde
toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i,
okullarda zorbal›k ve di¤er
toplumsal konular› iﬂleyen
skeçler ‘Tiyatro Sporu’ ile
izleyicilere hoﬂ anlar
yaﬂatt›

ÇHS’nin çocuk dostu bir versiyonu haz›rlanm›ﬂ,
üç ayl›k bir kampanya bülteninin
tasar›m› yap›lm›ﬂ ve 2007 y›l› için
beﬂ bölge toplant›s›
planlanm›ﬂt›r.
Halen
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DELEGELER FORUM’DA
NELER DED‹LER
Çetin Kurucan, 15, Sivas

Yunus Uzun, 16, Sakarya

“Bu Forumla ilgili en önemli nokta, çocuk
haklar› konusunda bilgilendirilmemiz. Bundan
sonras› için, ö¤rendiklerimizi kendi
yaﬂam›m›zda nas›l uygulayaca¤›m›z› bilmemiz
gerekiyor.

“Çocuklar olarak, görüﬂ ve düﬂüncelerimizi çevremizdeki yetiﬂkinler ve bizden sorumlu olan
kiﬂilerle paylaﬂabilmemiz aç›s›ndan en iyi f›rsat
bu. Baﬂlarda biraz gergindik, ama Forum ilerledikçe kendimizi ifade etme konusunda
rahatlad›k.

“Zaten kampanyan›n amac› da bu: ö¤rendiklerimizi baﬂkalar›na da anlatma al›ﬂkanl›¤›n›
bizlere kazand›rmak.”

“UNICEF’i gerçekten takdir ediyoruz: UNICEF,
yoksul çocuklara, okula gidemeyenlere sa¤lad›¤›
yard›m ve destekle tüm Türkiye’de tan›n›yor.”

Emine Toksoy, 17, K›rklareli
Gamze Özdemir, 15, Çorum
“K›rklareli’nde aktif bir Çocuk Haklar› Komitesi
yok. Ama döndü¤ümde komiteyi nas›l harekete
geçirece¤imizi ö¤retmenimle konuﬂaca¤›m.
Arkadaﬂlar›ma çocuk haklar›n› anlataca¤›m ve
onlar› da bu iﬂe katmaya çal›ﬂaca¤›m. Ayr›ca,
aileleri de bu toplant›lar konusunda bilgilendirmenin önemli oldu¤unu düﬂünüyorum.”

Çetin Kurucan

ﬁermin Turfan, 15, Diyarbak›r
“Bana göre çocuklar›n en önemli hakk› ‘her
çocu¤un ailesiyle birlikte yaﬂama hakk›’ olmal›.
Dolay›s›yla, insanlar çocuk yapmadan önce
bunun üzerinde titizlikle düﬂünmeliler. Oysa
ailelerin bu konuda ço¤u kez dikkatsiz
olduklar›n› görüyoruz. Kimileri, ‘e¤er çocu¤a
bakacak param›z ve zaman›m›z olmazsa bir
kuruma göndeririz’ ﬂeklinde düﬂünüyor.
“Kuﬂkusuz, bir çocuk herhangi bir kurumda da
büyüyüp geliﬂmenin bir yolunu bulabilir. Ancak, böylesine terk edilmiﬂ olmak bu çocu¤un
düﬂüncelerini nas›l etkiler?”
Mirkan Özdemir, 13, Asmaya
“Forum, özellikle haklar›na sayg› gösterilmeyen
çocuklar için iyi bir olay. Biz kendi haklar›m›z›
bilmeliyiz ki di¤er çocuklar› da bu konuda
bilgilendirebilelim. Umar›m daha çok çocuk
daha iyi koﬂullarda ve ortamlarda yaﬂayabilir.”
ﬁevval ‹rem Lafc›, 11, Afyon

ﬁevval ‹rem Lafc›
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“Birtak›m sorunlarla karﬂ›laﬂt›¤›m›zda çocuk
haklar› bizim için önem kazan›yor — güç
durumlarda kafam›z kolayl›kla kar›ﬂabilir;
haklar›m›z› bilirsek, sorunu belirleyip çözüm
bulmam›z da kolaylaﬂ›r.”

“Çocuk haklar› konusunda bilgi sahibi olmak
bizim için oldu¤u kadar ailelerimiz için de
önemli. Büyüdü¤ümde dan›ﬂman olmak
istiyorum; böylece, çocuk haklar› konusunda
aileleri bilgilendirip, bu haklara sayg›l›
olmalar›n› sa¤layabilirim.
“Ben bir kurumday›m. Ailem benim haklar›m
konusunda bilgi sahibi olsayd› eminim bu
Forum’a gene gelirdim, ama bir kurumdan
de¤il. Arada büyük bir fark var.”
Tahsin Basum,
12, Muﬂ
“Çocuk Forumu bize
çocuk haklar›n› ve
siyasetçiler,
ö¤retmenler, ana
babalar ve
çocuklar›n kendileri
dahil herkesin bu
haklara neden sayg›
göstermesi
gerekti¤ini
ö¤retiyor.
“Çocuk haklar›,
hangi durumda
olursa olsun bizim
korunmam›z için
vard›r. Çünkü bizim
kendi kendimizi
korumam›z güçtür.
Gelecekte, bizler de yetiﬂkin oldu¤umuzda, bu
bilgilerle kendi çocuklar›m›z› daha iyi
yetiﬂtirebilece¤iz, onlar›n ve baﬂka çocuklar›n
haklar›n› daha iyi koruyabilece¤iz.”
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Baﬂak Elçin Baﬂ,
14, Amasya
“Bu Forum’a kat›l›p
çocuk haklar›n›
ö¤rendikten sonra
gelece¤in çocuklara ait oldu¤una
inand›m. Bu
çal›ﬂmay› önemli
k›lan da bu.
“Ülkemiz ve
dünyam›z
bugünün çocuklar›n› iyi kollarsa,
gelecek daha
sa¤lam temeller
üzerine oturacakt›r.
Yetiﬂkinler bizim
haklar›m›za sayg›
gösterirlerse bizim
hakk›m›zda daha çok ﬂey ö¤renecek, hangi
konularda iyi oldu¤umuzu görecek, bizlere
sayg› duyacak ve daha iyi davranacaklard›r.”

Bilge Çelen, 13, Düzce
“Çocuklar›n en önemli hakk› e¤itim hakk›d›r ve
erkek çocuklar›n ço¤unun yapt›¤› gibi k›zlar da
okula gitmelidir. E¤er ülkemiz kalk›nacaksa, k›z
ve erkek çocuklar›n e¤itimde eﬂit f›rsatlara
sahip olmalar› gerekir.”
Tuba Alkan, 16, Kastamonu
“Kimi aileler çocuklar›na görüﬂlerini dile getirme imkan› tan›m›yor ve olup bitenleri onlarla
konuﬂmuyor. Dolay›s›yla, ana babalar›n çocuk
haklar›n› ö¤renmeleri de önem taﬂ›yor.
“Çocuk haklar›, toplumun her düzeyinde herkesi ilgilendirir. Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂme’de
54 madde yer al›yor. Bu maddelerden 42’si
do¤rudan do¤ruya ana babalar, çocuklar ve
içinde yaﬂan›lan toplumla ilgilidir. Di¤er 12
madde ise yasal düzenlemelerde Ülkelere yol
göstericilik yapmaktad›r. Döndü¤ümde
arkadaﬂlar›ma çocuk haklar›ndan ve bu haklar›n
yaln›zca çocuklar için de¤il herkes için ne
anlama geldi¤inden söz etmek istiyorum.”

Ömer Türkcan, 14, Nevﬂehir

Selin P›nar, 11, Bursa

“Bana göre çocuk haklar›ndan en önemlisi
‘yaﬂama’ hakk›. Yaﬂamazsak, di¤er hiçbir
hakk›n herhangi bir anlam› olmaz.

“Gelecekte çocuk haklar› konusunda e¤itici
olmak istiyorum, çünkü gördü¤üm kadar›yla
birçok kiﬂi — çocuk olsun yetiﬂkin olsun — bu
konuda fazla ﬂey bilmiyor.”

“Her ﬂey bir yana, çocuklar olarak bütün haklar›m›z› ö¤renmemiz gerekiyor; çünkü bizler
daha güçsüzüz ve yetiﬂkinler de bizim için
neyin iyi oldu¤unu her zaman bilemeyebilirler.
“Haklar›m›z› ne kadar erken yaﬂlarda ö¤renirsek o kadar iyi. Çünkü ‘a¤aç yaﬂken e¤ilir’ ve
bilinç ve duyarl›l›¤›m›z da büyüdükçe geliﬂir.
“18 yaﬂ›ndan küçük herkes çocuktur. O halde
ben de çocu¤um ve çocuk olarak haklar›m var!”
Ömer Akdemir, 15, Siirt
“Çocuk haklar›n›n ö¤renilmesi bizim kuﬂa¤›m›z
aç›s›ndan gerçekten yaﬂamsal önem taﬂ›yor,
çünkü biz de bu haklar› daha sonraki kuﬂaklara
aktaraca¤›z ve böyle sürecek. Böylece çocuk
haklar›, herkesin duyarl› oldu¤u bir standart
haline gelecek ve dünya da çocuklar için daha
yaﬂan›lacak bir yer olacak.
“Günümüzde birçok çocu¤un yaﬂam›n› savaﬂlar, istismar ve sömürü gibi olaylar karart›yor.
Sonuçta, insanlar yaln›zca çocuk haklar›n›n ne
oldu¤u konusunda bilgilendirilmekle kalmamal›. Herkes bilmeli ki, bu haklar, bize zarar
verebilecek durumlardan korunmam›z içindir.
“Bu nedenle, korunmam›z›n en önemli çocuk
hakk› oldu¤unu düﬂünüyorum.”
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Tuba Alkan
Canan Türker, 13, Muﬂ
“Bu Forumda ailelerin de yer almas›n› isterim.
Çünkü, ailelerin çocuk haklar›n›n gerçekte ne
anlama geldi¤ini bildiklerini sanm›yorum.
Örne¤in, sanki söyledikleri her ﬂeye karﬂ›
ç›kacakm›ﬂ›z gibi ‘kendi ad›m›za konuﬂma’
hakk›m›za karﬂ› ç›k›yorlar. Kat›lma hakk›m›z›
kullanmak istedi¤imizde ‘sen daha çocuksun,
anlamazs›n’ sözleriyle karﬂ›laﬂ›yoruz.
“Duruma daha geniﬂ olarak bakt›¤›m›zda birçok
çocu¤un savaﬂta ölme veya yaralanma gibi çok
kötü durumlarla karﬂ›laﬂt›¤›n› görüyoruz. Bunun
nedeni de çocuklar›n kendilerini koruyamamalar›. Demek istedi¤im ﬂu ki, yetiﬂkinler hep
kendilerini düﬂünüyorlar ve çocuklar›n ne
düﬂündüklerini hiç dikkate alm›yorlar.”
Salim Buzluca, 17, Adana
“Çocuklar olarak kendi haklar›m›z› savundu¤umuzda di¤erleri de – yaln›zca di¤er çocuklar
de¤il, yetiﬂkinler de- ilgi gösteriyor. Dolay›s›yla, kendimizi savundu¤umuzda bile çocuk
haklar›yla ilgili duyarl›l›¤› geliﬂtirmiﬂ oluyoruz.

Salim Buzluca
“Çocuk haklar›n›n yasalar üzerinde büyük etkisi
var: 15 yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n hapsedilemeyece¤i söyleniyor ve bence do¤rusu da bu.”
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TÜRK‹YE’DE UNICEF
UNICEF’‹N 2010 YILINA
KADAR KATKIDA
BULUNACA⁄I
SONUÇLAR

•

Bebek ölüm h›z›n›n bin canl›
do¤umda 25’in alt›na
düﬂürülmesi;

•

‹lkö¤retime kay›tta cinsiyet
eﬂitli¤inin sa¤lanmas›;

•

‹lkö¤retimi terk oran›n›n %10
azalt›lmas›;

•

3–6 yaﬂ aras› çocuklar›n
%30’unun okul öncesi e¤itim
alm›ﬂ olmas›;

•

0–6 yaﬂ aras› bebeklerin sadece
anne sütüyle besleneme
oran›n›n %40’a ulaﬂmas›;

•

‹yot eksikli¤ine ba¤l›
bozukluklar›n ve demir
eksikli¤i anemisinin görülme
s›kl›¤›n›n azalt›lmas›;

•

K›zam›k hastal›¤›n›n ortadan
kald›r›lmas›;

•

Anne–babalar›n ve çocuklara
bakan kiﬂilerin %30’unun
çocuk yetiﬂtirmede do¤ru
uygulamalar› ö¤renmeleri ve
bunlar› yaﬂama geçirmeleri;

•
•

Özel korunma gereksinimi
olan çocuklar için minimum
standartlar›n uyarlanmas› ve
uygulanmas›;
Ergenlere kendilerini ﬂiddet,
sömürü ve HIV/AIDS’ten
koruyabilme becerileri
kazand›r›lmas›;

Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuklara Yard›m Fonu, elli y›l› aﬂk›n bir süredir, sahip
oldu¤u uluslararas› deneyim ve kaynaklar›yla Türkiye’de çocuklara yönelik programlara ve projelere katk›da bulunmaktad›r. UNICEF, hükümet,
sivil toplum, özel sektör, çocuklar, aileler ve topluluklarla ortakl›klar kurarak, her çocu¤un yeterli sa¤l›k ve e¤itim hizmetlerinden yararlanabildi¤i,
eﬂitlik içinde korunabildi¤i bir toplum yarat›lmas› çabalar›na yard›mc›
olmaya devam etmektedir.
Çocuklarla birlikte ve çocuklar için çal›ﬂmalar›m›z dört öncelikli alanda
yo¤unlaﬂmaktad›r:

•

erkekler kadar k›z çocuklar için de kaliteli e¤itimi destekleyerek sürdürülebilir ve adil bir toplumun temellerinin at›lmas›na yard›mc› olma;

•

erken çocukluk bak›m› ve geliﬂimi, ana babalarla çocuklara bakan
kiﬂilerin olumlu çocuk yetiﬂtirme becerilerine kavuﬂturulmas› gibi
yollardan çocuklara yaﬂamlar›na mümkün olan en iyi baﬂlang›c›
yapma imkanlar› tan›ma;

•

çocuklar›n ve ergenlerin aile ve toplum yaﬂam›n›n her alan›nda daha
iyi korunmalar›n› ve daha kat›l›mc› olmalar›n› sa¤lama;

•

kaynaklar›n daha olumlu tahsisini, çocuklar›n ve kad›nlar›n haklar›n›n
fiilen gerçekleﬂmesini sa¤lamaya yönelik etkili tan›t›m–savunu,
bilgilendirme ve sosyal politika programlar›n› yaﬂama geçirme.

Türkiye’nin çocuklar ve aileleri ile ilgili olarak kazand›¤› baﬂar›lar
aras›nda aﬂa¤›dakiler de yer almaktad›r:

•

1990–2005 döneminde bebek ölüm h›z›n›n bin canl› do¤umda 67’den
26’ya, beﬂ yaﬂ alt› ölüm h›z›n›n ise gene bin canl› do¤umda 82’den
29’a indirilmesi;

•

2003’ten bu yana ilkö¤retimde okullulaﬂmada genel bir art›ﬂ
sa¤lanmas› ve okula gitmeyen k›z çocuk say›s›n›n yüzde 35 azalt›lmas›;

•

Avrupa Bölgesel Sertifikasyon Komitesi taraf›ndan Türkiye’ye ‘çocuk
felcinden ar›nm›ﬂl›k’ belgesi verilmesi.

UNICEF, bu ve bunun gibi baﬂar›lar› temel alarak, Türkiye’nin çocuk
koruma, çocuk sa¤l›¤›, e¤itimi ve geliﬂimi alanlar›ndaki ulusal
önceliklerine destek vermeye devam edecektir.
Türkiye’de halen sürmekte olan proje ve programlar›m›z hakk›nda daha
fazla bilgi edinebilir ve nas›l yard›mc› olaca¤›n›z› belirleyebilirsiniz.
Yapaca¤›n›z ba¤›ﬂlarla bize yard›mc› olmak isterseniz hemen bugün
UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile temasa geçin (aﬂa¤›ya bak›n›z).

TÜRK‹YE’DE UNICEF’‹ DESTEKLEY‹N‹Z
UNICEF Türkiye Milli Komitesi:
Genel Merkezi Ankara

Telefon: +90 (0) 312 290 3390/1
Eposta: unicef@unicefturk.org

Faks: +90 (0) 312 290 3388
Web: www.unicefturk.org

‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü:

Telefon: +90 (0) 212 252 5222 or 249 6686

Faks: +90 (0) 212 252 9727

UNICEF Türkiye, Evet Deyin her üç ayda bir yay›nlanmaktad›r, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No. 11, 06610 Çankaya, Ankara, Türkiye
Telefon: +90 (0)312 454 1000 Faks: +90 (0)312 496 1461 Web: www.unicef.org/turkey Eposta: ankara@unicef.org Evet Deyin
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