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İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve İTÜ Geliştirme Vakfı  sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini 
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başlarken

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK ÇALIŞMALARI BİRİMİ

Elinizdeki kılavuz, ortaokullarda ve çocuklarla çalışmalar 

yürüten toplum merkezlerinde çocuk haklarına dayalı 

bir kültür yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla 

hazırlanmıştır. Kitapta yer alan etkinlikler, öğretmenlerin 

ve diğer eğitmenlerin kolaylaştırıcılığında, çocuk hakları 

alanındaki belli temalarda etkin katılım göstererek birlikte 

düşünmelerine ve üretmelerine imkan sağlamaktadır. 

Uygulamaların amacı, çocukların gündelik yaşamlarında olan 

bitenler ile hem çevrelerindeki kişilerin hem de kendilerinin 

tutum ve davranışlarına yönelik farkındalığı artırmak; süreç 

içinde bu tutum ve davranışlarda çocuk haklarına saygılı bir 

dönüşüm yaratmaktır.

Kitabın, böyle bir amaca ulaşmak için çalışan tüm 

öğretmenlere ve eğitmenlere destek olması umuduyla...



Sevgili Eğitimciler, 
Yöneticiler, Değerli 
Anne, Baba ve 
Öğrenciler,

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları

Özel Dr. Natuk Birkan

İlkokulu ve Ortaokulu

Müdürü

D. Selçuk DERECİ

Çocuk hakları kanunu ve uluslararası sözleşmeler gereği 

dünya üzerindeki tüm çocukların sahip olduğu eğitim, sağlık, 

barınma, fiziksel, psikolojik ve cinsel sömürüye karşı kanun 

gibi hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir 

kavramdır. 

Çocuk haklarının kapsamını ve amacını çok kısa özetleyen 

Unicef kaynaklarından alıntı yapılan çocuk hakları 

sözleşmesinin bazı maddelerini paylaşmak isterim.

Çocuk hakları bütün çocuklar içindir. Beyaz çocuk, kara 

çocuk, kız, erkek çocuk fark etmez. Doğduğun yer, 

konuştuğumuz dil fark etmez, büyüklerimizin, inançlarının, 

görüşlerinin farklı olması yönünde çocuklara ayrım yapılmaz. 

Bu haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidir. 

Paydaşlarımızla birlikte Sarıyer Belediyesi, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, Sarıyer’de bulunan 

okullar ve Sarıyer Gençlik ve Eğitim Merkezi (SAGEM) ile 

yaptığımız çalışmaların bir nebzede olsa çocuklarımızın 

hakları konusunda farkındalık yarattığı için İTÜ Geliştirme 

Vakfı Okulları Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu 

olarak mutlu ve gururluyuz.

Çocuklarımızın ayırt etmeden, onlara eşitlikçi yaklaşımlarının 

öncelikle sevgimizde, barış ve kardeşlik duygularımızı 

besleyerek çocuk haklarının niteliğini arttırmada en büyük 

etken olacağını unutmayalım.

Saygılarımla 



İnş. Müh. Şükrü Genç
Sarıyer Belediye Başkanı

Sarıyer Belediyesi olarak  İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel 

Dr. Natuk Birkan İlkokulu - Ortaokulu ve İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nin katkıları ile 2012 

yılından beri okullarda demokratik katılım mekanizması 

olarak kurulmakta olan okul meclislerini etkinleştirmek, 

çocuk haklarını hayata geçirmek ve yaygınlaştırmak için 

projeler üretmekteyiz. Bu amaçlarla çıktığımız yolda okulların 

demokratikleşmesine ve ilçede katılımcı demokrasinin 

hayata geçmesine katkıda bulunmak amacıyla çocuk 

haklarını Sarıyer’de yaşam kültürüne dönüştürecek “Çocuk 

Dostu Yerel İnisiyatif” Projesini uyguladık. 

Çocuk haklarını hayata geçirmek ve korumak için çocuklarla 

beraber çalışan toplum merkezlerinin ve okulların 

güçlenmelerini sağlayacak çocuk dostu modeller geliştirerek 

çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hakların herkes için 

eşit uygulanması noktasında hak sahiplerinin olduğu kadar 

görev sahiplerinin de çocuk haklarına ilişkin farkındalığını 

artırarak, becerilerini geliştirmeyi misyon edindik.

Bu bağlamda elinizde bulunan kılavuz, eğitim ortamlarının 

çocuk haklarına saygılı ve duyarlı ortamlar haline 

dönüştürülmesinde önemli roller üstlenecek siz değerli 

öğretmenler için hazırlanmıştır. 

Bu amaç çerçevesinde, kılavuzun çocuk haklarının 

gerçekleşmesinde önemli görevlere sahip öğretmenlere yol 

gösterici olmasını dilemekteyim.

Proje kapsamında emeği geçen başta Sarıyer İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne, İTÜ Geliştirme Vakfı ve  Okullarına, Bilgi 

Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’ne, emek  veren  tüm 

okullara ve Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezimize  

teşekkürlerimi sunarım.



Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilmekte olan Demokratik Vatandaşlık ve 
İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı kapsamında 
desteklenen “Çocuk Dostu Yerel İnisiyatif ” 
başlıklı AB Projesi Sarıyer Belediyesi, İTÜ 
Geliştirme Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Çocuk Çalışmaları Birimi ortaklığında 15 Ağustos 
2014 tarihinden bu yana yürütülmektedir. 
Eğitim ortamından başlayarak çocuk haklarının 
her zaman tüm çocuklar için hayata geçmesi 
gayesinden yola çıkılmış bu proje ile Sarıyer 
ilçesinde çocuk haklarının bir yaşam kültürüne 
dönüşmesi amaçlanmıştır.

Sarıyer ölçeğinden başlayarak çocuk haklarını koruyan 
ve savunan bir yaşam kültürünün oluşturulması ve 
yaygınlaşması için proje süresince çocuklarla birlikte 
yetişkinlerin çocuk haklarını bilmesi ve uygulaması 
yönünde güçlenmeleri sağlandı. Bu kapsamda çocuk 
haklarına duyarlı eğitim ortamlarının yaratılması için 
Sarıyer ilçesindeki okullarda ve çocuklarla çalışan 
toplum merkezlerinde çocuk haklarının tanınırlığını 
arttıracak çalışmalar yürütüldü. Bununla birlikte 
çocuk katılımını merkeze alarak kimi zaman çocuklar 
tarafından tasarlanan sosyal etkinlikler üzerinden 
çocukların haklarını öğrenmeleri sağlandı. 
Projenin temel faaliyetleri

1.Haritalama Çalışması ve Raporlama (İlçedeki 23 
Ortaokulunun Durum Tespiti)
Proje kapsamında ilçedeki okulların çocuk 
haklarına dair mevcut durumlarının analiz edilerek, 
Haritalama Çalışması Raporu yayınlandı.

Sarıyer özelinde yürütülen haritalama çalışması ile 
ortaokul kademesinde eğitim veren 23 okulun çocuk 
haklarına ilişkin duyarlılıkları değerlendirilerek, 
okullarda eğitim ortamlarının çocukların 
haklarına saygılı bir ortama dönüştürülmesi için 
mevcut durum ve atılması gereken adımlar ortaya 
konulmuştur. Çalışma kapsamında her okuldan 
bir yönetici (müdür ya da müdür yardımcısı) ve 
bir öğretmen (rehber ve psikolojik danışman ya 
da çocuk hakları ile ilgili bir öğretmen) ile yüz 
yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Durum 
tespiti ve bunu takip eden süreçte yapılan okul 
ziyaretleri ile proje uygulama okulu olan İTÜ 
Geliştirme Vakfı Okulları Özel Dr. Natuk Birkan 
İlkokulu ve Ortaokulu’na ilaveten proje süresince 
birlikte çalışılacak pilot okullar seçildi. Bunlar; 
Fahrettin Aslan Ortaokulu, Hatemoğlu Ortaokulu, 
Hürriyet Ortaokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu, 
Mehmet Sevim Ulusal İmam Hatip Ortaokulu, 
R.Güney Kıldıran Ortaokulu, Org. Emin Alpkaya 
Ortaokulu’dur.

ÇOCUK DOSTU YEREL 
İNİSİYATİF PROJESİ TANITIMI



2. Çocuklarla Çocuk Hakları Çalışma Eğitmen 
Eğitimi (26-27 Ağustos & 3-4-5 Eylül 2014)
Pilot okullara ve Sarıyer Belediyesi Gençlik 
Eğitim Merkezleri’nden (SAGEM) seçilen gönüllü 
öğretmenlere çocuklarla çocuk hakları çalışma 
eğitmen eğitimleri verildi.

3. Uluslar arası Çocuk Hakları Çalıştayları (11-12 
Eylül 2014)
Eğitim ortamında çocuk haklarının yaşama geçmesi 
ve bu yolla okulların demokratikleşmesine ve ilçede 
katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi adına 11-
12 Eylül 2014 tarihleri arasında Avrupa’da çocuk 
hakları üzerine aktif çalışmalar yürüten kurumların 
katılımları ile okullara ve toplum merkezlerine 
yönelik Uluslararası Çocuk Hakları Çalıştayları 
gerçekleştirildi.
Almanya’dan The “Deutsches Kinderhilfswerk” 
(Children’s Charity of Germany), İsveç Save The 
Children Kuruluşundan ve Almaya-Aachen 
Belediyesi Eğitim Danışmanlık Büro’sundan 
uzmanların katıldığı çalıştaya Sabancı Üniversitesi 
Eğitim Reformları Girişimi’nden, Uluslararası 
Çocuk Merkezi’nden (ICC), Tarih Vakfı ve İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden (SEÇBİR) 
konuşmacılar katılmıştır. Sarıyer ilçesindeki tüm 
okulların ve sivil toplum kuruluşlarının katılım 
gösterdiği Çalıştay boyunca tüm hakların, herkes 
için, her zaman hayata geçtiği eğitim ortamlarına 
ulaşmak için atılması gereken adımlar tartışılmıştır. 

4. “Çocuklar için Çocuklarla Demokrasi İnşa 
Etme” Atölye Çalışmaları
Pilot okulların 5. ve 6. sınıflarına giden 
öğrencileriyle, çocuk hakları atölyeleri 
gerçekleştirildi. Çocuklar, sanat etkinliklerinin 
kullanılarak haklarını ve birlikte üretmeyi öğrendiler.

5.  Çocuk Hakları Festivali (25-26-27 Aralık 2014)
25-26-27 Aralık 2014 tarihlerinde 2500 çocuğun 
katılımı ile ‘’ÇOCUK HAKLARI FESTİVALİ’’ 
gerçekleştirildi. Tüm proje sürecinde çocuklar 
tarafından hak temelli yazılan, çizilen, resmedilen 
yani üretilen tüm projeler yine çocuklar tarafından 
sahnelendiği ve sergilendiği bir festivalde hayata 
geçirildi. Çocuklar sahneledikleri akrostiş şiir ve 

koro gösterimleri ile akran zorbalığını ve çocuk 
işçiliği konu alan kısa film çalışmalarıyla kendi 
pencerelerinden çocuk hakları ve çocukların 
sorunlarını dile getirildiler. Üç gün süresince proje 
boyunca çocuklar ürettikleri sanat eserleri ile 
seslerini katılımcılara duyurdular.

6. “Söz Küçüğün Oyunu”nun İlçedeki 
Ortaokullarda Oynatılması ve Dağıtılması
Proje esnasında kurulan söz küçüğün eğitmen ekibi 
tarafından çocukların eğlenerek hakları konusunda 
bilinçlenmelerini sağlayacak ”Söz Küçüğün” 
Oyununun ilçedeki okullarda oynatılması ve 
dağıtımı sağlandı.

7. Ortaokullarda ve Çocuklarla Çalışan Merkezlerde 
Çocuk Hakları Uygulamaları Öğretmen Kılavuzu
Elinizde mevcut bulunan bu kılavuz çocuk hakları 
kültünün okullarda ve toplum merkezlerinde yaşama 
geçmesi adına öğretmenlere yönelik tasarlanmıştır. 
Sarıyer Belediyesi, İTÜ Geliştirme Vakfı ve İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi 
ortaklığında  Türkiye genelinde yaygınlaştırılacaktır.
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1. GİRİŞ

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Dr. Natuk Birkan Ortaokulu koordinasyonunda, Sarıyer Belediyesi ve İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ortaklığıyla gerçekleştirilen Çocuk Dostu Yerel İnisiyatif Projesi 

kapsamında hazırlanan bu kılavuz, proje okullarındaki öğretmenler ve SAGEM (Sarıyer Belediyesi Gençlik 

Eğitim Merkezi) eğitmenlerinden gelen talepler doğrultusunda şekillenmiştir. Proje, Sarıyer İlçesi’nde  

okullarda ve çocuklarla çalışan toplum merkezlerinde çocuk haklarına duyarlı bir ortam yaratılması ve 

çocuk hakları kültürünün benimsenmesi amacıyla hayata geçmiştir. Bu kılavuz da gerek orta okullarda 

gerekse çocuklarla  çalışan toplum merkezlerinde çocuk çalışanları için, çocuk hakları konusunda 

yapacakları çalışmalara destek olma ve yol gösterme amacı taşımaktadır. 

Çocuk Dostu Yerel İnisiyatif Projesi’nin ilk ayağı olan Sarıyer İlçesi’ndeki ortaokullarda Çocuk Haklarına 

Dair Durum Analizi Araştırmasının bulguları, okullardaki çocuk hakları faaliyetlerinin çocuk hakları 

panosu, çocuk hakları gününde etkinlik ve çocuk haklarına yönelik bilgilendirme ile sınırlı kaldığını ortaya 

koymuştur. Araştırmanın yürütüldüğü 23 okuldan sadece dördünde ders dışında da çocuk haklarına dair 

faaliyet yürütüldüğü ifade edilmiştir. Araştırma, öğretmenlerin ders içi ve dışında kullanılmak üzere çocuk 

hakları konusunda farklı etkinlik ve uygulama örneklerine ihtiyaç duyduklarını ortaya koymaktadır. Aynı 

sahada bir önceki yıl öğrencilerle yürütülen araştırmada, öğrenciler de benzer bir ihtiyacın altını çizmiştir. 

Bu ihtiyaçlara dayanarak hazırlanan kılavuzun ilk bölümünde çocuk hakları ve çocuk hakları eğitimine 

ilişkin bir arka plana yer verilmiştir. İleriki bölümlerde de söz edileceği gibi çocuk hakları eğitimi 

ancak hakların herkes için, her koşulda  hayata geçtiği ortamlarda etkin ve etkili olabilir. Bu nedenle 

kılavuzda eğitimcilerin kullanımı için ders içi örnek etkinliklerle birlikte okulun ya da kurumun tüm 

yıl boyunca çeşitli zamanlarda kullanabileceği  daha geniş katılımlı örneklere de yer verilmiştir. Ayrıca 

proje eğitimlerinde dile getirilen planlama için ayrılan zamanın yeterli olmayışı konusu da göz önünde 

bulundurularak hem yıllık bir çocuk hakları takvimi hem de örnek etkinlik akışı paylaşılmıştır. Hakların, 

herkes için, her zaman hayata geçtiği eğitim ortamlarına katkı sağlamasını dileriz.
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2. ÇOCUK HAKLARI

2.1 ÇOCUK HAKLARI NEDİR?

Neden zaten insan hakları varken bir de çocuklar için tanımlanmış ayrı bir haklar kümesi vardır? Bu 

soruya, birkaç adımda yanıt bulabiliriz. Önce, çocuklar gibi hakları ayrıca tanımlanmış olan grupları 

düşünelim. Kadınlar, azınlıklar, mülteciler, engelliler…. Hepsi de, toplumda çeşitli olanaklar bakımından 

geri bırakılan, ayrımcılığa uğrayan kesimler. Tüm insanların hakları olduğu kabul edildiği halde, bazı 

gruplar tüm haklardan eşit düzeyde yararlanamayabilir. İşte bu grupların hakları özel olarak tanımlanır. 

Çocuklar da bu gruplardan biridir.  Her ne kadar aksini söylesek de, çocuklar birer “birey” oldukları 

kolaylıkla unutulabilen ve dünya nüfusu içinde üçte bir gibi yüksek bir orana sahip oldukları halde, 

aynı gençler ya da yaşlılar gibi yaşa dayalı ayrımcılığa maruz kalan kişilerdir. Çoğunlukla gelecekle 

ilişkilendirilirler, bugün de birer birey oldukları unutulur. Bugüne dair görüşleri nadiren dikkate alınır. 

Üstelik toplumsal değişimlerin, afetlerin, ihmal ve istismarın, yoksulluğun ve her türlü yoksunluk 

biçiminin ya da genel olarak  devletin sorumluluklarını yerine getirmeyişinin çocuklar üzerinde daha 

büyük bir etkisi vardır.  Çocuklar yaşama başkalarına bağımlı olarak başlayan, yaşama ve gelişme 

sürecinde adım adım ilerleyen bireylerdir. Tüm bu nedenlerle çocukların hakları ayrıca tanımlanır. 

 Toplumun bir parçasını oluşturan çocuklar çeşitli özelliklere sahiptir. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar 

arasında da zengin, yoksul, erkek, kız… gibi sonsuz bir çeşitlilik söz konusudur. Ancak bu farklılıklarına 

rağmen, çocukların ortak bazı sorunları vardır ve haklarıyla ilgili de ortak bazı kısıtlamalara maruz 

kalırlar. Hangi filmi izleyeceklerini, ne zaman yatağa gideceklerini, hangi elbiseyi giyeceklerini seçme 

gibi gündelik hayatlarına dair seçimlerden; çalışma, evlenme ya da seçme ve seçilme hakkı gibi sadece 

yetişkinlere ait olduğu düşünülen haklara kadar çeşitli alanlarda karar verme özgürlükleri sınırlanmıştır. 

Ayrıca aynen yetişkinlerde olduğu gibi yoksul, engelli, etnik kökeni nedeniyle dışlanan çocuklar toplum 

içinde daha fazla haksızlığa uğrar ve acı çekerler.1    

Çocukla ilgili meseleler genelde daha “basit” ya da “çoluk çocuk işi” gibi algılansa da çocuk hakları 

meselesi oldukça karmaşık bir meseledir. Karmaşıklık kısmen çocuk tanımındaki çeşitlilikten kısmen 

de çocuklar için talep edilen hakların çeşitliliğinden kaynaklanır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’ne göre, 18 yaşına dek her birey çocuk kabul edilse de, daha küçük yaşlarda çalışma yaşamına 

girmeleri, evlendirilmeleri ya da suçla ilişkilendirilmeleri halinde, çocuklar toplumsal olarak “yetişkin” 

kabul edilmeye başlanıyor. Bu durum “çocuk” kavramı için çizilen 18 yaş sınırını muğlaklaştırıyor. Çocuk 

hakları, bunları uygulamaya geçirmenin güçlükleri, ihtiyaç duyulan kaynaklar ve bunların politik sonuçları 

açısından da karmaşık bir konudur. Dünyadan yoksulluğun kaldırılması bir anda mümkün olamayacağına 

göre çocukların tüm hakları da hemen hayata geçirilemeyebilir. Bu hedefleri karşılamak için toplumun ve 

devletlerin yapacağı şey politik irade kullanmak ve çocukların yaşama ve gelişme bakımından eşit haklara 

sahip olmasına en büyük önceliği vermektir. 
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2.1.1 Çocuk Haklarının Tanımlanması 

Çocuk Haklarına ilişkin ilk belge Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesidir. 1924 tarihli Cenevre Çocuk Hakları 

Bildirgesi “çocukların korunmasını” temel alıyordu. Türkiye tarafından da onaylanmış olan Bildirgede, 

çocukların doğal biçimde gelişmesine olanak sağlanması, aç çocukların beslenmesi, hasta çocukların 

tedavi edilmesi, terk edilmiş çocukların korunması, felaket anında yardımın öncelikle çocuğa yapılması, 

çocukların her türlü istismara karşı korunması ve kardeşlik duyguları içinde eğitilmeleri gerektiği 

belirtiliyordu. 

1959 tarihli BM Çocuk Hakları Bildirgesi ise 10 temel ilkeyi içeriyordu. Ayrımcılıktan korunma, yaşama ve 

gelişme, yurttaşlık ve bir kimliğe sahip olma, sosyal güvenlik ve sağlık, engelli çocukların korunması, aile 

bakımı ve ailesi olmayan çocuklar için alternatif bakım, sosyal yardım, eğitim, ihmal ve istismardan, zorla 

çalıştırılmadan korunma haklarını tanımlıyordu. BM Çocuk Hakları Bildirgesi 2. Dünya Savaşı sonrasında 

hazırlanmış olduğundan ötürü içeriğinde ayrımcılık konusunda özel bir hassasiyet bulunduğu rahatlıkla 

görülebilir. 

20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilerek 1959 tarihli Çocuk Hakları 

Bildirgesi’nde yer alan prensipler uluslararası bağlayıcı bir sözleşmeye dönüştürülmüştür. 26 Ocak 

1989 yılında imzaya açılan Sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dünyadaki tüm ülkeler 

tarafından imzalanmış olan sözleşme, sadece ABD Kongresi tarafından henüz onaylanmamıştır. Türkiye, 

Sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamış, Aralık 1994’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanmış, 

27 Ocak 1995’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

20 Kasım 1989’da imzalanan BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin2  önemi, çocukların korunmasının yanısıra 

onları birey olarak tanımlayan ve katılımlarının altını çizen ilk belge olmasındadır. Birleşmiş Milletler 

Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuklara sivil, sosyal ve siyasal boyutların içinde yer aldığı bir yurttaşlık 

anlayışıyla yaklaşmaktadır. Buna göre 18 yaşından küçük herkes çocuktur ve her çocuk bir birey olarak 

hak ve özgürlüklere sahiptir. Sözleşmeye göre çocuğun yararına birincil öncelik verilmeli, korunması ve 

katılması sağlanmalı ve çocuklar arasında ayrım gözetilmemelidir. Sözleşme bu ilkeler üzerine kuruludur. 

54 maddeden oluşan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen hakları, dört temel kategoride (yaşama, 

gelişme, korunma ve katılım) incelemek mümkündür. Sözleşme çocuğun bakım ve gözetiminde ilk 

sorumluluğu aileye verir ancak aile çeşitli nedenlerle çocuğun bakım ve gözetimini üstlenemiyorsa 

toplumda yer alan diğer kurumların aileyi desteklemesi veya ailenin hiç bulunmadığı durumlarda ailenin 

sorumluluklarını yerine getirmesi gereklidir. 3 Çocukların sivil ve politik haklarını tanıyan ilk uluslararası 

anlaşma olması Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni farklı kılar.

Türkiye Sözleşmeyi 14 Eylül 1990’da imzalayıp 27 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe koymuştur. BM Çocuk 

Hakları Sözleşmesi’nin bir özelliği de BM tarihinde dünya üzerinde en kısa zamanda en fazla sayıda ülke 

tarafından kabul edilmiş oluşudur. Bugün dünyadaki tüm ülkeler tarafından imzalanmış, ABD dışındaki 

tüm ülkeler tarafından da onaylanmış ve yürürlüğe konulmuş durumdadır.
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2.1.2 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin denetim aracıdır, Sözleşmenin 

üye devletlerce uygulanmasını izler. Bağımsız uzmanlardan oluşan bir organdır. Sözleşmeyi imzalayan 

ülkeler Komite’ye düzenli raporlar sunar. Komite görüşlerini “nihai izlenimler” olarak dile getirir. Silahlı 

çatışmalara çocukların alınması, çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi ve bireysel başvuru 

üzerine Sözleşmeye bağlı üç ayrı Tercihli Protokolün uygulanmasını da izler. Sivil toplum kuruluşları ve 

sivil platformlar da devletlerden bağımsız olarak kendi ülkelerindeki çocuk hakları uygulamalarına ilişkin 

“gölge raporlar” hazırlayıp Komite’ye sunabilirler. 

2.1.3 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Temel İlkeleri

Yaşama ve Gelişme İlkesi 

BM ÇHS’nin 6. Maddesinde açıklanan yaşama ve gelişme ilkesi çocuğun fiziksel ve duygusal bütünlüğünü 

koruyarak ve herhangi bir zarar görmeden tam olarak gelişimini sürdürebilmesi yaşama ve gelişme 

hakkına ilişkindir. Yaşama hakkı tüm insan hakları belgelerinde dokunulmaz kabul edilir. Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’ne göre devletlerin ve tüm bireylerin çocuğun yaşaması ve gelişmesi için her türlü çabayı 

gösterme yükümlülüğü vardır. Gelişme kavramı “çocuğun yetişkinlik dönemine hazırlanmasını” değil; 

şimdiki yaşamı için de elverişli koşulların yaratılmasını ifade eder. 

Çocuğun Öncelikli Yararı İlkesi 

Çocuklar, özellikle de daha erken yaşlarda toplumdaki yetişkin bireylerle karşılaştırıldıklarında haklarını 

arama bakımından daha az olanağa sahip olduklarından ve toplumdaki olumsuzluklardan daha fazla 

“zarar görebilir” olduklarından dolayı kendilerini ilgilendiren her türlü durumda öncelikle çocuğun yararı 

gözetilir. Çocuğa ilişkin politikaların geliştirilmesinde, uygulanmasında ve kanunların hazırlanmasında 

ekonomik durumu nasıl olursa olsun BM ÇHS 3. Maddesinde anlatılan çocuğun öncelikli yararı ilkesi 

çerçevesinde hareket edilir. Bu ilkeyi korumak, çocukların korunmasının yanısıra kendileriyle ilgili 

durumlarda görüşlerinin dikkate alınmasını; mümkün olan en yüksek düzeyde katılımının sağlanmasını 

ve kendilerini gerçekleştirmelerine öncelik vermeyi de ifade eder. Çocukları toplumun eşit bireyleri olarak 

görmek, çocukların gereksinimlerini fark etmek, çocukların haklarına yönelik duyarlılıklarını artırmak, 

sorunları öngörmek ve çözüm üretmek için politika üretmek, bunun için yeterli bütçeyi ayırmaya 

hazırlıklı olmak, gerektiğinde uzman görüşüne başvurmak çocuğun öncelikli yararını gözeten politikalar 

geliştirmede etkilidir. 

Ayrım Gözetmeme İlkesi 

BM ÇHS 2. Maddesinde anlatılan ayrım gözetmeme ilkesine göre, tüm çocuklar haklar bakımından eşittir. 

Sözleşmenin temel bir ilkesi de tüm çocukların Sözleşmede belirtilen tüm haklarına saygı gösterilmesidir. 
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Hiçbir çocuğa herhangi bir nedenle ve herhangi bir biçimde ayrım yapılamaz. Çocuğun fiziksel özellikleri, 

etnik kökeni, inancı, anadili, cinsiyeti ya da herhangi bir başka özelliği nedeniyle ayrıma uğramasını 

önlemek için her türlü önlem alınır. Eğer diğer çocuklarla eşit haklara erişimi açısından gerekliyse bazı 

çocukların haklarına öncelik verilmesi olumlu ayrımcı politikaları ifade eder ve ayrım gözetmeme ilkesi 

çocuklara yönelik olumlu ayrımcı politikaların geliştirilmesini engellemez.

Katılım İlkesi

BM ÇHS’nin 12. Maddesinde anlatılan katılım ilkesinin hayata geçmesi için çocuklara sadece görüşlerini 

sormak yeterli değildir. Görüşlerinin dinlenmesini, dikkate alınmasını ve özel yaşamın yanısıra kamusal 

yaşama katılmaları için mümkün olan en fazla çabanın gösterilmesini de içine alır. Kendisini ilgilendiren 

her koşulda ve ortamda çocuğun kararlara katılımı önemsenir, kendisine ilişkin konularda mutlaka ona 

danışılır. 

2.1.4 Çocuk Haklarının Korunması: Destek Halkaları Anlayışı 

Çocuk haklarının korunmasından çocuklar da sorumludur. Ancak hayata yetişkinlere bağımlı olarak 

başlayan çocukların haklarını korumak için toplumdaki çeşitli kurumların desteğine ihtiyacı vardır. Aile 

çocuğun bakım ve gözetiminde ilk sorumluluğa sahiptir ve aynı zamanda çocuğun yetiştirilmesinde 

ve yönlendirilmesinde de sorumlulukları vardır. Aile çeşitli nedenlerle bu sorumluluğunu yerine 

getiremediğinde çocuk çeşitli risklerle karşılaşır. Bu gibi durumlarda çocuğun bakım ve gözetiminde 

ikinci sorumluluğa sahip olan devlet devreye girer. İlk önce ailenin desteklenmesi, çocuğun yaşamında 

risk oluşturan durumların ortadan kaldırılması gerekir. Dolayısıyla çocuğun birebir yaşamında olan ve bu 

riski gören tüm devlet kurumları ve çalışanları doğrudan sorumluluk altındadır. Onların bu sorumluluğu 

yerine getirmesi de bu alanda politikalar oluşturulmasına, düzenlemeler yapılmasına, yetkiler ve 

olanaklar sağlanmasına bağlıdır. Yani devlet çalışanları bu sorumluluklarını yerine getirebilmek için 

“hükümetler” ya da karar alıcılar tarafından desteklenir. Hükümetler düzeyinde de uluslararası kuruluşlar 

devreye girer. Uluslararası düzeyde çocuk haklarının gerçekleştirilmesi için çalışan kuruluşlar bu konuda 

hükümetlere yol gösterir ve evrensel insan hakları belgeleri doğrultusunda yasalar oluşturmalarını ve 

hayata geçirmelerini ister. Medya ise tüm destek halkalarının ortak paydasında yer alır. Çünkü çocuk 

hakları bakımından hem çocukları, hem aileleri, hem devleti, hem de hükümetleri destekler. 

2.2 Eğitim Ortamlarında Çocuk Hakları 

Çocuk hakları ve insan hakları, ancak hakların hayata geçtiği ortamlarda çocuklar tarafından 

içselleştirilebilir. Hakların hayata geçmediği ortamlarda yapılacak çalışmalar ise bu ortamın eleştirisini 

içermediği sürece amacından uzak kalır. Örneğin katılım hakkının ele alındığı bir sınıf ortamında 

çocukların yaş düzeylerine uygun biçimde fikirlerini özgürce ifade etmelerine dönük yöntemler 

kullanılmıyorsa ya da bunun için alan açılmıyorsa çocuklardan da bu hakkı kullanmalarını ve bu hakka 
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saygı göstermelerini beklemek anlamsız olur. Bu nedenle okuldaki ya da eğitim ortamındaki tüm 

paydaşlar (müdür, öğretmen, eğitmen, çocuk, veli, destek personel ) tarafından benimsenen ve sahip 

çıkılan, çocuk haklarına duyarlı bir ortam yaratılması için gösterilecek çaba hak eğitiminin önemli bir 

ayağını oluşturur. Kılavuzda yer verilen uygulama örneklerinin bu amacı desteklemesi umulmaktadır.

Çocuk Dostu Yerel İnisiyatif Projesi kapsamında 2013 yılında gerçekleştirilen Sarıyer İlçesi’nde 

Ortaokullarda Çocuk Haklarına Dair Durum Analizi’nin  müdür görüşmelerinde 23 okulun 21’i kendilerini 

çocuk haklarına duyarlı ya da çok duyarlı olarak tanımlamıştır; ancak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nin (ÇHS) 4 temel ilkesi (yaşama gelişme, katılım, ayrım gözetmeme, çocuğun öncelikli yararı) 

çercevesinde yöneltilen tüm soru ve yanıtlar değerlendirildiğinde müdürlerin bu iyimser yorumlarını 

destekler sonuçlara ulaşılamamaktadır. Bunu bir kaç örnekle açıklayacak olursak:  “Öğrenciler kendileriyle 

ilgili konularda alınan kararlara ne sıklıkta dahil ediliyor?” sorusuna sadece 8 okulda ‘Her zaman dahil 

ediliyor’ yanıtı verilmiştir, bu sonuç çocuk haklarının katılım ilkesiyle çelişmektedir. Diğer yandan 

aynı araştırmanın bir başka bulgusu 17 okulda öğrencilerin başarılarının öncelikli olarak derslerdeki 

başarıyla ölçülüyor oluşudur; bu durum Çocuk Hakları Sözleşmesinin temel ilkelerinden biri olan ayrım 

gözetmeme ilkesiyle çelişmektedir. Çocukların, yeteneklerine alan açan ve potansiyellerini keşfetmelerine 

olanak sağlayan ve bunun önemsendiği alanlara ihtiyacı vardır. Çocuk haklarına gerçek anlamda 

duyarlı eğitim ortamlarında bu ve benzer çelişkilerin giderilmiş olması ve öğrencilerin ihtiyaçları ve 

hakları doğrultusunda desteklenmesi beklenir. Diğer yandan çocukların ücretsiz içme suyuna erişimi, 

hijyenik tuvaletler, sağlık haklarına erişim için okullarda revir ve/veya sağlık personeli bulunması, eğitim 

ortamlarnın engelli bireyler tarafından da rahatça kullanılabiliyor oluşu, çocukların bilgiye erişim için 

kütüphane ve bilgisayarları rahatça kullanabilmesi, ortamın fiziki güvenliğinin denetlenmiş olması gibi 

pek çok düzenleme de eğitim ortamlarında hakların hayata geçmesi için önem taşır. 

Yukarıdaki verilenlere benzer ölçütlerle kurumların kendilerini çocuk haklarına duyarlılık bakımından 

kontrolden geçirmeleri de çocuk hakları kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalardan 

biridir. İlerleyen bölümlerde  detayları anlatılacak “dilsiz kurdele uygulaması”, bu kontrol için basit, 

pratik ve etkili bir yöntemdir. Dilsiz Kurdele uygulamasında belli bir süre zarfında okulda haklarının ihlal 

edildiğini düşünen öğrenciler kurdeleye bir başka kurdeleyle ek yapmakta;, belirlenen süre sonunda idare 

ve öğretmenler tarafından çocukların ne gibi hak ihlallerine uğradıkları ve iyileştirilmesi gereken yönler 

değerlendirilmektedir.

Bir sonraki bölümde ele alınan hak temelli çalışma yaklaşımı da eğitim ortamlarında çocuk haklarının 

hayata geçmesi için olmazsa olmazdır.  Çocuklar hakları içselleştirmek için haklarının hayata geçtiği ve 

bu haklara saygı duyulan ortamlara ihtiyaç duyarlar, böylece kendi haklarına ve başkalarının haklarına 

saygı duymak için gereken tutum değişikliğini daha kolay benimserler. Çünkü “çocuklar, derslerden 

olduğu kadar, okul ortamında ve gündelik hayatta yaşadıkları deneyimlerden öğrenirler ve iki yüzlülük 
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durumlarını da kavrarlar. Dolayısıyla, çocuklarla çalışanların onlara aktarmak istedikleri insan hakları 

değerlerini bir model olarak ortaya koyma yükümlülükleri vardır.” 4    

Ayrıca eğitim ortamlarını çocukların sadece eğitim haklarının hayata geçtiği ortamlar olarak görmek 

yerine tüm haklarının hayata geçtiği ortamlara dönüştürmek konusunda da yine çocuklarla çalışanlara 

sorumluluk düşmektedir. 

2.3 Çocuklarla Hak Temelli Çalışma

Çocuklara yönelik yaklaşımımızın her şeyden önce hak temelli olması gerekiyor; ancak çocuklar söz 

konusu olduğunda ‘haklar’ nedense en son aklımıza gelen şeylerden biri. ‘Haklar’ çoğu zaman yetişkinleri 

ilgilendiren bir şeymiş; çocukların haklarından önce sorumlulukları varmış gibi algılar burada ön plana 

çıkıyor. Çocuklara yönelik yaklaşım çoğu zaman hak temelli olmaktan çok uzak. Bunun nedenlerini 

aşağıda tartışacağız. Ama öncelikle hak temelli yaklaşım dediğimiz şeyin ne anlama geldiğine bakalım. 

Hak temelli yaklaşım, her insanın sadece insan olduğu için haklara sahip olduğu anlayışı üzerine 

kuruludur ve devletlere bu haklara  saygı duyma, hakları destekleme, koruma ve hakların yaşama 

geçmesini sağlama görevlerini yükler. Hak temelli yaklaşıma alternatif bir yaklaşım ‘yardım temelli 

yaklaşım’ olarak düşünülebilir ve çocuklara –özellikle de dezavantajlı çocuklara- yönelik yaklaşım çoğu 

zaman yardım temellidir. Yardım temelli yaklaşımda çocuklar mağdur olarak görülür ve onlara yardım 

edilmesi gereklidir. Yardımseverlik ön plana çıkar; devletin yükümlülüğünden ziyade ‘iyiliksever’ kişilerin 

yardımından bahsedilir. Oysa hak temelli yaklaşımda çocuklar hak sahibi olan aktif öznelerdir ve haklarını 

özgürce kullanmaları gerekir. Haklarını kullanabilmeleri için devletin ve onu temsil eden hükümetlerin 

kamusal, yargısal ve siyasal sorumlulukları vardır.  Okul ortamından örnek vermek gerekirse yardım 

temelli yaklaşımda bütçe yeterli olduğu kadarıyla ihtiyacı olan öğrencilere kıyafet yardımı yapılması söz 

konusu olur. Hak temelli yaklaşımdaysa öğrencilerin ihtiyaçlarını doğrudan aktarabilmeleri için onların 

hükümet yetkilileriyle bağlantı kurmaları için gereken maddi ve manevi destek sağlanır. Bir okula maddi 

destek vererek tek bir sınıf eklemek yardım temelli yaklaşımdır; oysa öğrencilerin neden okula devam 

edemediğini araştıran bir sivil toplum kuruluşunu destekleyerek araştırma sonuçlarını yaygınlaştırarak 

devlete sorumluluğunu hatırlatmak hak temelli yaklaşımdır.  Hak temelli yaklaşımın ilkeleri hedef kitlenin 

katılımını gözetmek, sorumlular açısından hesap verebilirlik anlayış ve süreçleri geliştirmek, hedef gruplar 

arasında haklar bakımından eşitliği sağlamak için aktif önlemler almak, hedef grupların kendi haklarını 

talep edebilir hale gelmesi için onları güçlendirmek ve hakların yasalar tarafından güvence altına alınması 

olarak belirtiliyor. 5 

Dolayısıyla çocuklarla hak temelli çalışmak için öncelikle onların katılımını gözetmek, kamusal 

sorumluluğu taşıyan eğitmenler olarak hesap verebilirliğe önem vermek, çocuklar arasında ayrım 

gözetmemek, çocukların haklarından haberdar olmasını sağlamak ve talep edebilmeleri için onları 

güçlendirmek ve son olarak çocuklarla beraber çalıştığımız kurumda geçerli mevzuatın çocuk haklarını 

gözetir hale gelmesi için çalışmak gerekiyor. Tabii bütün bunlar bir çırpıda yapılacak kadar kolay değil. 
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Çocuklarla hak temelli çalışmada engelleyici rol oynayan en önemli unsurlar yetişkinlerin çocuklara 

yönelik bazı tutumlarıdır. Bu tutumlar arasında öncelikle paternalizmi ele alabiliriz. Paternalizmde 

çocuk bir ast-üst ilişkisi çerçevesinde yetişkine mutlak biçimde tabi olur, güçsüz ve bilgisiz kabul edilir. 

Paternalist ilişki tek yönlü, yukarıdan aşağıya ve aşırı korumacı biçimde gelişir. 6  

Bu ilişkide özgürleştirme yaklaşımı çerçevesindeki haklar tümüyle gözardı edilirken, toplumun çocuklara 

yönelik tutumu çok sert ve ihmalkar olsa da koruyucuymuş gibi görünür. Çocuk haklarının hayata 

geçmesi açısından engel oluşturan bir başka tutum ise çocuğun çocukluk döneminin kendine özgü 

bir şekilde yaşanması yerine, yetişkin beklentileri çerçevesinde yaşanması; başka bir deyişle çocuğun 

yetişkinin idealleri için bir araç olarak kullanılmasıdır. Yetişkinlerin çocuğun başarısını kendileri için bir 

statü meselesi haline getirmeleri ya da ideolojik olarak çocuklarını da doğrudan kendi saflarında kabul 

etmeleri bu açıdan örnek olarak verilebilir. Ülkemiz açısından, çocuğun iyi bir eğitim alıp güvenli bir 

gelecek kurması için eğitsel yaşamda aşırı bir rekabet içine sokulduğu sınav sistemi hem paternalist hem 

de çocuğu yetişkin beklentilerinin aracı olarak gören tutum açısından iyi bir örnektir. Çocuğun yetişkin 

yaşamının nesnesi haline getirilmesi de haklarının hayata geçmesinde engel oluşturur. Çocuğun salt bir 

sevgi nesnesi olarak görülmesinden, cinsel istismarına ya da sokakta çalıştırılmasına kadar çok çeşitli 

nesneleştirme biçimleri vardır.  “Çocuklar, yetişkinler için ‘hayatın anlamı’dır; çocuksuzluk acınacak bir 

durumdur.” Ana babalar çocuklar için en iyisini yapmak ister.” “Çocukluk sınırsız bir özgürlük dönemi, oyun, 

eğitim ve öğretim zamanıdır.” Çocuk ve çocukluğu idealize etmeye veya romantikleştirmeye dayalı bu mitler, 

sosyo-ekonomik açıdan toplumun üst kesimlerinde yer alan kişiler için bile tam anlamıyla geçerli olmadığı 

halde devam etmektedir. Çocuklara atfedilen bazı nitelikler bu şekilde idealize edildiği takdirde, bu durum 

çocuklara yönelik kötü muameleyle karşılaştığımızda buna sapkınlıkmış, ya da istisnai bir durummuş gibi 

kuşkuyla yaklaşmamıza yol açabiliyor. Ne yazık ki çocuklara yönelik kötü muamele bir kaç sapkın insanın 

yaptığı, istisnai bir durum değil. İstisnai bir durummuş gibi varsaydığımızda ise sorunun büyüklüğünü 

görmemiz ve çözüm üretmemiz zorlaşıyor. Çocuk hakları açısından, kötü muamelenin sapık ya da tehlikeli 

bireylerin istisnai durumlarından kaynaklandığını düşündüğümüzde, çocukların içinde bulunduğu tehlikeli 

koşulları gözden kaçırma riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. 7 Dolayısıyla çocukluğa yönelik aşırı idealist; hatta 

romantik yaklaşımlar da çocuklara yönelik hak temelli yaklaşımın hayata geçirilmesinde engel oluşturabiliyor.

2.4 Çocuklarla Çocuk Hakları Çalışma: Çocuk Hakları Eğitimi  

Çocuk hakları eğitimi, çocuk haklarını kullanmak, geliştirmek ve çocuğun gelişimsel gereksinimlerini 

karşılamak konusunda çocuk hakları için duyarlılık oluşturmaktır. Amacı çocuk hakları ihlallerini 

önlemek ve çocuklara, insan haklarına saygılı, demokratik bir toplumun kurulması ve yaşatılması için 

gerek duyulan temel bilgi, tutum ve becerileri kazandırmaktır. Çocuğun haklarını bilmesini, anlamasını, 

kullanmasını ve korumasını mümkün kılmayı hedefler. Çocuk hakları eğitimi, çocuklara geleceğin değil de 

bugünün bireyleri olarak yaklaşan bir anlayışı hem çocuklara hem de yetişkinlere kazandırır. 
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ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ

Çocuk Hakları Eğitimi, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni tanımakla başlayacak biçimde çocuk hakları 

konusunda bilgi edinmeyi içerir. Hakların ve dayanakları olan temel ilkelerin öğrenilmesi kadar, bunlara 

uygun bir yaşam biçimine uygun tutum, değer ve davranışların kazanılmasıdır. Çocuk hakları eğitimi, 

çocuklara veya yetişkinlere yönelik olabilir. Çocuklarla yapılan eğitimlere kendilerini güvende hissettikleri, 

diğer çocuklar ve yetişkinlerle etkileşim içinde oldukları ve haklarına saygı gösterilen bir ortamın 

oluşturulmasını da içerir. Çocuk haklarını kullanmak, çocuk haklarını korumak ve çocuğun gelişimsel 

gereksinimlerini karşılamak konusunda çocuk hakları için duyarlılık oluşturmayı amaçlar. 8 

Çocuk hakları, çocuklara özgü insan haklarıdır. Çocuk haklarını en kapsamlı biçimde tanımlayan 

belge olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların kişiliklerinin, zihinsel ve bedensel 

yeteneklerinin geliştirilmesinden bahseder ve çocukların ve yetişkinlerin uygun araçlarla çocuk haklarını 

öğrenmesinden devletlerin sorumlu olduğunu söyler. 9

Çocuk hakları eğitimi hakların ve hakların dayandığı temel ilkelerin öğrenilmesi kadar, bunlara uygun bir 

yaşam biçimi için gerekli tutum, değer ve davranışların kazanılmasıdır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, içeriğiyle 

çocuk hakları eğitiminin temel standartlarını oluşturduğundan eğitimciler için de yol göstericidir. Sözleşmede 

üzerinde durulan çocuğun katılım hakkı; diğer bir deyişle gelişimsel özelliklerine göre görüşlerini özgürce 

oluşturma, açıklama ve barışçıl örgütlenme hakkı çocuk hakları eğitiminin de temelini oluşturur. 10  Çocuğun 

öncelikli yararı ilkesi ve anne-babanın çocuğu yönlendirme sorumluluğuna ilişkin vurgular da çocuk hakları 

eğitiminde pedagojik ilkelerin altını çizer.11  Çocuk hakları eğitimi, hakların çocuklar tarafından içselleştirilmesi 

için önemlidir; çocuğun temel değerler etrafında kendi gündelik yaşam deneyimlerini değerlendirmesi ve 

yorumlamasını sağlar, kendi yolunu çizmesinde ona rehberlik eder. 

ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ ORTAMI

Çocuk hakları bu hakların hayata geçirildiği bir ortamda öğrenilebilir. Aksine bir ortamda, bu 

durum çocuklara beklenen değerleri kazandırmak bir yana; çoğu kez ilgilerini kaybetmelerine ve 

yabancılaşmalarına yol açar. Haklarına saygı duyulmayan bir ortamda hak eğitimi alan çocukların 

başkalarının haklarına saygılı tutum geliştirmekte zorlandığı, haklar konusunda hiç eğitim almayanların 

ise hak sahibi olmayı “istediği her şeyi yapabilme” olarak anladıkları görülmüştür. Çeşitli araştırmalar, 

katılımcı bir sınıf ortamında haklarını öğrenen çocukların özgüvenlerinin arttığını, azınlık çocukları kabul 

eden davranışları daha çok gösterdiklerini, fiziksel ve zihinsel engelli çocukları kabullerinin arttığını, 

haklara saygı tutumunu geliştirdiklerini ve daha sorumlu davranışlar sergilediklerini gösteriyor. Ayrıca, 

çocuk hakları programının uygulandığı çeşitli okullarda akran zorbalığı ve alay etme davranışlarında 

azalmalar görülüyor.12
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Çocuk hakları eğitimi ya da çocuklar için insan hakları eğitimi, sosyal ve kamusal alanda şiddete yol açan 

süreçleri, yapıları ve davranışları engellemeyi ve ortadan kaldırmayı, diğer bir deyişle “barış koşullarını 

yaratmayı” hedefler. Bu açıdan barışçıl bir toplumsal düzen oluşturmak isteyen “barış eğitimiyle” ortak 

hedefleri paylaşır. Ayrıca ulusal ve küresel anlamda yurttaşlık eğitimine, kamusal ve özel alanda herkesin 

insanlık onuruna yaraşır bir biçimde yaşamasına odaklanan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimine ve 

ekosistemin sürdürülebilirliğini hedefleyen ekolojik eğitime ilişkin temel değer ve tutumlarla ilgili ortak 

kazanımları içerir. 
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NASIL BİR ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ?13  

Çocuk hakları eğitimi, 

 

çocukluğun masumiyet çağı olduğu önkabulüyle ya da çocukların toplumdaki adaletsizliklerden 

haberdar olmasından çekinerek; çocukların haklarına saygı duyulmayan bir ortamda ya da çocukların 

korunmaya hakları olduğu için şanslı oldukları üzerinde duran salt korumacı ve yüzeysel bir yaklaşımla 

yapılamaz.

sorumlulukları için eğitilmesi demek değildir.

 Yaşama başkalarına bağımlı olarak başlasalar da çocukların bugünün bireyleri olduklarını vurgular.  

kendi gündelik yaşam deneyimlerini değerlendirmelerini ve yorumlamalarını sağlar.

2.4.1 Çocuk Hakları Eğitiminde Gelişimsel Düzeyler

Çocuklar okul öncesi dönemden itibaren haklarını öğrenmeye başlayabilir. UNESCO, Avrupa Konseyi, 

UNICEF gibi uluslararası kuruluşlar bunu tavsiye ediyor.  Ancak çocukların hak eğitimine başlama 

yaşı konusunda uzman görüşleri arasında farklılıklar olduğunu belirtmekte de fayda var. Okul öncesi 

ve ilkokuldaki çocuklara karar verme, birbirine saygı duyma ve sınıf içindeki anlaşmazlıkları şiddete 

başvurmadan çözme becerileri kazandırılabilir. Çocuklara, önyargı ve kalıpyargıları oluşmadan önce insan 

hakları değerlerini kazandırmak mümkündür. 7-11 yaş arası dönemin, çocukların değer ve tutumlarının 

tam anlamıyla oluşmadığı bir dönem olması ve bilişsel gelişimlerinin okul öncesi döneme göre daha 

gelişmiş olması nedeniyle insan hakları konusundaki tutumlarının gelişmesi için ideal bir dönem olduğu 

belirtilir. 14

İnsan haklarına ilişkin daha soyut kavramlar ise ortaokul kademesinden itibaren çalışılabilir. 

Çocuk hakları eğitiminin ilk adımı, katılanların gelişimsel düzeylerini, kapasitelerini ve duyarlılıklarını 

dikkate alan, öğrenen merkezli bir eğitim süreci yaratmaktır. Eğitimin içeriği çocukların gelişimsel 

düzeylerini dikkate alarak hazırlanır. Okul öncesi eğitimde genelde çocukların kendileriyle ilgili 

duyguları, diğer çocuklardan farkları ve benzerlikleri ele alınır. İlkokul ve ortaokulda haklar ve onları 

koruma yollarının öğrenilmesinin yanı sıra, çocuk haklarına ilişkin daha belirgin bir tutum geliştirilmesi, 

başkalarının haklarına saygı gösterilmesi ve hak savunuculuğu geliştirilebilir. Genel olarak hak kavramı 

üzerinde ilk sınıflarda çalışılmaya başlansa da daha soyut değerleri içeren, kapsamlı bir eğitimin ortaokul 

dönemine bırakılması yaygın bir deneyimdir.  Küçük yaştaki çocuklar da hak, adalet, eşitlik gibi kavramları 

anlayabilir. Yine de bilişsel gelişim düzeyi, kimlik gelişimi ve ilgi düzeyi açısından ancak ergenlerin hak 

eğitimini tam olarak anlamalarının mümkün olduğu belirtiliyor. 
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Çocuk hakları eğitiminde içerik hazırlanırken temel değerler ve standartların hangi sorunlar etrafında 

ele alınacağına karar verilir.  İnsan hakları düşüncesinin temeli olan “insanlık onurunun korunması” için 

“insana saygılı” tutum geliştirme, eğitim sürecinin başında yer alır. Tüm insanların haklarını korumak için 

“sorumluluk” ve “dayanışma” da öncelikli değerler arasındadır. Çocuklar için insan hakları eğitiminde 

özellikle dayanışmaya ve ekip çalışmasına dayalı öğrenme yöntemleri kullanılır. Çocuk hakları 

sözleşmesinin temel ilkeleri olan “çocuğun öncelikli yararı”, “yaşama ve gelişmesi”, “çocuklar arasında 

ayrım gözetmeme” ve “çocuk katılımı” ilkeleriyle de ilk sınıflardan itibaren tanışmaya başlanabilir. Çocuklar 

için gündelik yaşam deneyimleriyle ilişki kurarak kendi haklarını algılamak daha kolaydır.

2.4.2 İlkokulda Hakları Öğrenmek15

Çocuklar bu dönemde insanlara saygı duymayı öğrenme sürecindedir. Bu kılavuzda başlangıç yaşı 

olan 7 yaş, erken sosyal gelişim sürecinin sonudurve doğal olarak aile eğitiminin kazandırdığı değerler 

insan hakları eğitimi açısından kilit rol oynar. Yine de bu yaş dönemi, bir çok çocuk için, toplum içindeki 

ilk deneyimlerini edinme zamanıdır. Bu nedenle toplumsal düzen, adil olma, sorumluluk gibi insan 

haklarının korunmasının temelinde yer alan kavramlara bu dönemde giriş yapılabilir. Çocukların sınıf 

kurallarını kendilerinin oluşturması ve kuralları otoriter bir yönetimin dayatması gibi değil de,  adaleti 

sağlamak için geliştirilebilir ve tekrar düzenlenebilir birer araç olarak görmesi, bunların uygulanmasında 

ve değiştirilmesinde sorumluluk alması özellikle önemlidir.  İnsana saygı üzerinde dururken eğitmenin 

çocukların her birine eşit düzeyde saygılı davranması, sınıf içinde meydana gelebilecek herhangi bir 

saygısızlık durumunu da buna uygun olarak ele alması gerekir. Erken yaşlarda saygılı bir biçimde birbirini 

dinleme deneyimi bunun için önemli bir gösterge ve elverişli bir etkinliktir. 

İnsan hakları ihlallerinin bir çoğu insanların farklılıklarını kabullenememekten kaynaklanır. Bunun 

için erken yaştan itibaren kolaylaştırıcının çocuklar arasındaki tüm farklılıkları olumlu biçimde 

vurgulaması ve her adımda haklar bakımından eşitliği sınıf içi deneyimlere yansıtması önerilir. İnsanlar 

hakları bakımından eşit olduğu halde, adaletin gerçekleşmesi için bazı koşullarda bazılarına daha 

farklı olanaklar sunulması veya kurallar uygulanması gerektiği konuşulabilir. Çocuklar ve yetişkinler 

arasındaki farklılıklar bu yaş grubu açısından büyük önem taşır. Bundan yola çıkarak ikinci sınıftan 

itibaren, çocuklara yetişkinlerinkinden daha farklı hakların da tanınmış olması, adaletin sağlanması için 

farklı kurallar uygulanmasına örnek gösterilebilir. Üçüncü sınıftan itibaren çocuklar dünyadaki farklı 

çocukların ihtiyaçlarının ve bu doğrultuda da haklarının tanımlanmış olduğunu öğrenebilir. Çocuk 

Hakları Bildirgesinin yaş grubuna uygun, resimli versiyonu, 1.-2. ve 3. sınıflarda tanıtılabilir. Çocukların ve 

yetişkinlerin aynı temel haklara sahip olduğu ama çocukların özel ihtiyaçları nedeniyle onlar için ayrıca 

kurallar hazırlandığı vurgulanır.  Çocuklar ve eğitmenler için çok zorlayıcı olsa da “çocuk istismarı ve 
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hayır deme” başlıklarının erken yaştan itibaren ele alınması gerekir. Bu kılavuzda “zorbalık ve zorbalıkla 

başetme” başlığı etrafında çocukların gündeme getireceği deneyimler ele alınabilir. Çocuklar, istismarın 

ya da zorbalığın kendi temel haklarına, insanlık onurlarına ve vücut bütünlüklerine aykırı olduğunu 

bilmelidir. Buna karşı kurallar olduğunu ve hem yetişkinlerin hem de diğer çocukların bunlara uymak 

durumunda olduğunu fark etmelidir. İnsanların canının yakılması ya da onlara fiziksel, cinsel veya 

duygusal şiddet uygulanması ne yapmış olurlarsa olsunlar, bir insan hakları ihlalidir ve kanunen suçtur; 

çocukların bunu fark etmesi ve içselleştirmesi sağlanabilir.16 

3., 4. ve 5. sınıflar, toplum ve değerlere ilişkin kavramların öğrenilebileceği dönemdir. Bu kavramların 

açık ve net biçimde çocukların gündelik yaşam deneyimlerine uygun davranışsal  örneklerle tanıtılması 

gerekir. Önyargı, basmakalıp yargılar ve ayrımcılık bu yaş gruplarının gündelik deneyimlerinden yola 

çıkarak ele alınabilir. Hukukun toplumsal düzen oluşturma ve insanların eşit olanaklara sahip olmasını 

sağlamadaki rolü bu dönemde vurgulanır. Hukuk kuralları kötü şeylerin olmasını önlemek ve iyi şeylerin 

olmasını sağlamak için konulmaktadır. Tüm kurallar gibi haklarımızı korur ve bize sorumluluklarımızı 

hatırlatırlar. Bu dönem, toplumdaki her bireyin hak ve sorumlulukları olduğu ve sorumlulukları yerine 

getirmeden haklardan faydalanmanın mümkün olmadığı üzerinde durmak için elverişlidir. Eğitmenin, 

bir toplulukta yaşayan insanların bir arada yaşamak için kurallar koyduğu, bunları tanımladığı, beyan 

ettiği ve gerektiğinde yeniden değerlendirdiği, topluluk bireylerinin kendilerine ve birbirlerine karşı 

sorumlu olduğu üzerinde durması önerilir. İçinde farklılıklar barındırsa ya da bazı noktalar daha fazla 

vurgulansa da insan haklarına ilişkin temel prensiplere dayalı kuralların dünya üzerindeki her toplulukta 

tanımlanması ve insan hakları düşüncesinin tüm dünyada geçerli oluşu bu yaş grubu için iyi bir tartışma 

konusudur. Bu bağlamda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Çocuk Hakları Bildirgesinin tanıtılması 

önerilir.

2.4.3 Ortaokulda Hakları Öğrenmek17  

12-15 yaş dönemi akran ilişkilerinin gitgide daha fazla önem kazandığı, dışlanma ve içerilmeye dair 

deneyimlerin yaşandığı ve etkili olduğu dönemdir. İnsan hakları ihlallerine neden olan “biz” ve “onlar” 

yaklaşımı bu yaş döneminde özellikle yaygındır. Bu dönemde cinsiyete, etnik kökene, kültürel veya 

diğer özelliklere dayalı önyargı ve ayrımcılık, hep beraber çözüm üretilecek toplumsal sorunlar olarak 

ele alınır.  Bu yaş dönemi kültürel deneyimlere ve medyadaki içeriklere eleştirel yaklaşma için elverişli 

bir dönemdir. Önyargının doğası ve kaynaklarına ilişkin anlayış geliştirmek açısından uygun bir yaş 

dönemidir. Erken ergenlikte kendi kimlik arayışı esnasında garip veya toplumsal olarak kabul edilmeyen 

özellikleri dışlama ya da aşağılama eğilimi olabilir. Önyargı, çocuklar tarafından anlaşılabilecek ve farklı 

yaşam deneyimlerine uygulanabilecek biçimde ele alınmalıdır. Önyargının çocukların kendi yaşam 
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deneyimlerini  nasıl etkilediği de ele alınabilir ancak en iyisi çocukların kendisinin bunu gündeme 

getirmesidir. Eğitmenin ayrımcılık ya da önyargılar üzerine konuşurken, bu yaş dönemindeki çocukların 

tepkisel yaklaşabileceğini düşünerek; vaaz verirmiş gibi bir tavır sergilememeye özellikle dikkat etmesi 

gerekir. Öğrencilerin konuyu gündeme getirmesine ve tartışmasına olanak yaratmak çok önemlidir.  

Adalete ilişkin anlayış bu dönemde derinlemesine geliştirilir. Adalet kişilerin temel ve diğer haklarının 

tüm yurttaşlar için eşit şekilde korunması ve gerçekleştirilmesine uygun koşulların yaratılması talebidir. 

Hakkaniyet ile eşitlik arasındaki ayrım üzerinde durulur. Eşitlik tüm insanlara eşit muamele edilmesidir; 

hakkaniyet ise eşitlik sağlanabilmesi için insanlara farklı muamele edilebilmesidir. Örneğin şirketlerin 

engellileri işe alması için belli bir kota bulunması ya da her partinin milletvekili adayı kontenjanının bir 

bölümünün kadınlara ayrılması gibi pozitif ayrımcılık durumları örnek gösterilebilir. Bu yaş grubunda 

sosyal ve küresel sorumluluk üzerinde çalışılabilir. Sorumluluk duygusu, bireylerin insan haklarına ilişkin 

toplumsal değer ve kuralların korunup korunmadığını sürekli olarak izlemesi ve ihtiyaç olduğunda 

harekete geçmesidir. İnsan haklarının gerçekleşmesi için sorumluluk duyma ve sorumluluk sahiplerine 

sorumluluklarını hatırlatma bu yaş grubunda mümkün olur.  
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3. ÇOCUK HAKLARI UYGULAMALARI 

3.1 Çocuk Katılımı ve Öğrenci Katılımına İlişkin Öneriler

3.1.1 Çocuk Katılımı 

Bugün yaşama aktif olarak katılmayan bireylerin ileriki dönemlerde de aktif katılım göstermesini 

sağlamak zordur. Çocuğun katılımını sağlamamız çocukları bizlerle eşit birer birey olarak kabul etmemiz, 

onların yapabileceğine inanmamız ve onlara güvenmemizle mümkün olabilir. Çocuğun katılımını 

sağlamak için yetişkinlere çok iş düşer; çünkü çocuklar tamamen yetişkinler tarafından kurgulanmış bir 

dünyada yaşar. Çocuklara yönelik aşırı korumacı bir tutum takınmak katılım ilkesini gözardı etmemize 

yol açabilir. Çocukların kendilerinin olmayan kararlara katılıyor varsayılması, kararlara eşit olarak 

katılamaması, kararları değiştirme olanaklarının olmaması ya da pasif davranmalarının doğal karşılanması 

katılımları önündeki yaygın engellerdendir. Çocuğun özel ve toplumsal hayata gerçek anlamda 

katılamaması gelişimini de engeller. 

Roger Hart katılımı sekiz basamaklı bir merdivene benzetiyor. 18  

Katılım Merdiveni, herhangi bir ortamda çocukların gerçek anlamda katılıp katılmadıklarını anlamak 

için elverişli bir araçtır. Merdivenin ilk üç basamağını incelediğimizde, çocukları katılıyor sandığımız bazı 

basamakların aslında ‘katılma’ anlamına gelmediğini görebiliriz. Basamaklar yükseldikçe gerçek katılım 

modellerine ulaşılır. Bu merdivende yer alan basamaklar şunlardır:

1. BASAMAK - Manipülasyon: Katılım merdiveninin en alt basamağıdır. Yetişkinler bazen süreçten 

ziyade sonuca önem verirler. Bu durum onların çocukları manipüle etmelerine neden olabilir. Örneğin 

çocukların ellerinde pankartlarla içeriğini anlamadıkları eylemlere katıldıkları durumları buna örnek 

gösterebiliriz. Eğer çocuklar ellerindeki pankartta yazan sloganın ne anlam ifade ettiğini ya da neye yol 

açacağını bilmiyorsa, bu manipülasyondur. Çünkü hizmet ettiği amacı anlamadan eyleme dahil olmuştur. 

Katılım kisvesi altına gizlenen bu tür manipülatif deneyimler çocuklara demokratik bir yaşam kültürü 

kazandırmak açısından hiç de iyi bir yol değildir. Ancak çocuklar eylemin amacını anlıyor ve bilinçli - 

istekli bir biçimde katılıyorsa katılımdan bahsedebiliriz. Bazen yetişkinler çocukların katılabileceğine, 

anlayabileceğine ya da yapabileceğine inanmadıklarından dolayı da manipülasyona başvurabilirler. Bu 

durumda “manipülasyondan” ziyade “yanlış yönlendirme” kavramını kullanmak daha yerindedir. Yine de 

her iki durumda da katılımın gerçekleşmesi için öncelikle yetişkinlerin farkındalık düzeyinin yükselmesi 

gerektiği açıktır.  

Çocuklara danışılıp sonra hiçbir geribildirim verilmeyen durumlar da bir başka manipülasyon örneğidir. 

Herhalde bunun en yaygın yöntemi herhangi bir konuyla ilgili –örneğin yapılacak bir çocuk parkı 

için- çocuklardan resim çizmelerini istemek ve resimleri topladıktan sonra çocuklara hiçbir geribildirim 

vermeden parkı planlamaktır. Çoğunlukla bu yolla çocukların park alanına dair görüşlerinin alındığı ya 

da katılımının sağlandığı varsayılır. Ancak kendi fikirlerinin nasıl kullanıldığına dair çocukların hiçbir fikri 

yoktur. Bu deneyimin katılım açısından daha iyi bir versiyonu, çocukların görüşlerini ortaya koydukları 
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çalışmaların – bu örnekte çizdikleri resimlerin- bir içerik analizinin yapılması ve böylece bir oyun parkının 

tasarımı için temel prensiplere ulaşılmasıdır. Böyle bir içerik analizi Katılım Merdiveninde üç basamak 

birden ilerlememizi, “danışılarak bilgilendirme” basamağına ulaşmamızı sağlar. 

2. BASAMAK - Dekorasyon: Merdivenin ikinci basamağıdır. Çocuklara çok da anlamadıkları ya da pek 

fazla söz haklarının bulunmadığı bir amaca hizmet etmek için hazırlanmış tişörtler giydirip, gösteriler 

yaptırmak bu basamaktaki deneyime örnektir. Çocuklara neden katıldıklarını sorduğunuzda amaca 

hizmet etmekten ziyade güzel bir şeyler içmek, televizyona çıkmak ya da güzel bir gösteri yapmak 

için orada olduklarını söylerler. Dekorasyon basamağının manipülasyon basamağından bir adım daha 

ileride olmasının nedeni yetişkinlerin çocukları bilinçli olarak amaca hizmet ediyormuş gibi göstermeye 

çalışmamalarıdır. Çocuklar sadece dekoratif bir öğe olarak dolaylı bir biçimde amaca hizmet ederler.

3. BASAMAK - Göstermelik Katılım (Maskotluk): Maskotluk basamağında çocuklara söz hakkı 

tanınıyormuş gibi yapılır ama aslında çocuklara seçme ya da görüş oluşturma şansı verilmez ve konunun 

nasıl anlatılacağına dair de fikirleri alınmaz. Toplumsal süreçlerde çocukların maskot olarak kullanıldığına 

sık sık şahit olabiliriz. Zaten çoğu yetişkine göre çocukların öncelikli yararı için katılımlarını gözardı etmek 

doğal bir şeydir. Hepimiz bazı konferanslarda yetişkinler tarafından çocukları temsil etmek için seçilmiş, 

ancak konuya dair hiçbir hazırlığı bulunmayan ya da bir başkası tarafından hazırlandığı belli bir metni 

okuyan “eli yüzü düzgün” çocuklarla karşılaşmışızdır. Eğer bu çocukların nasıl seçildiğine ya da hangi 

çocukların görüşlerini temsil ettiklerine dair bir açıklama yapılmıyorsa, gerçek bir çocuk katılımından 

ziyade ”maskot” çocuklardan bahsediyoruz demektir. 

4. BASAMAK - Bilgilendirilerek Görevlendirilme: Merdivenin dördüncü basamağıdır. Herhangi bir 

projenin asgari düzeyde katılımcı bir proje olması için temel bazı koşullar vardır. Çocukların projenin 

amaçlarını anlamaları; onların katılımı açısından kararları kimin, neden aldığını bilmeleri; projede anlamlı 

bir rolleri olması ve bunlara göre kendi istekleriyle projeye dahil olmaları. Bilgilendirilerek görevlendirilme 

basamağında bu koşullar gerçekleşir. Çocukların bilgilendirilerek görevlendirildikleri pek çok çalışmaya 

rastlayabiliriz. Örneğin New York’ta yapılan Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Zirvesi’ne katılan çocukların 

deneyimi bu açıdan iyi bir örnek oluşturur. 

5. BASAMAK - Danışılarak Bilgilendirme: Merdivenin beşinci basamağında çocuklar büyüklere 

danışmanlık yaparlar. Süreç yetişkinler tarafından tasarlanmıştır ve yetişkinler tarafından yürütülür ancak 

çocuklar süreci anlarlar ve görüşleri ciddiye alınır. Örneğin merkezi New York’ta bulunan Nickelodeon 

isimli televizyon kanalındaki programların çocuklardan danışmanlık alınarak planlanlanması danışılarak 

bilgilendirme deneyimine iyi bir örnek oluşturur. Çocukların görüşleri doğrultusunda düşük bütçeli 

deneme programları çekilerek tekrar çocukların görüşüne başvurulur. Bu deneyim, katılım açısından 

çocukların fikrinin alındığı ancak daha sonra hiçbir geribildirimin verilmediği manipülasyon basamağında 

bahsetmiş olduğumuz deneyimlerden çok daha olumludur.

6. BASAMAK - Yetişkinlerin Başlattığı Kararların Çocuklarla Birlikte Alındığı Süreçler: Merdivenin bu 
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basamağı gerçek katılımı ifade eder çünkü her ne kadar bu basamaktaki süreçleri yetişkinler başlatmış 

olsa da, çocuklar karar mekanizmasında yer almaktadır. Bir çok toplumsal proje toplumda yaşayan 

herkesi kapsıyor olsa da katılım açısından en şanslı yaş grubu genelde 25 ila 60 yaş arasındadır. Toplumsal 

süreçlere sadece bu yaş grubunun değil; daha gençlerin, daha yaşlıların ve herhangi bir nedenle dışarıda 

kalabilecek tüm grupların katılımını da sağlamak gerekir. 

7. BASAMAK - Çocukların Başlattığı ve Çocukların Yürüttüğü Süreçler: Katılım merdiveninin yedinci 

basamağıdır. Bu süreci çocuklar kendileri başlatırlar ve sürdürürler. Yine de çocukların başlattığı toplumsal 

projelerin sayısının çok da fazla olmadığını itiraf etmemiz gerekir. Bunun temel nedeni yetişkinlerin 

gençlerin inisiyatif almasına çok açık olmayışıdır. Oysa uygun koşullar sağlandığında, çok genç yaştaki 

çocuklar bile geniş gruplarda işbirliğiyle çalışabilirler.  Okulda çocukların talebi ve inisiyatifiyle kurulacak 

bir fotoğraf kulübünü bu basamaktaki bir deneyime örnek gösterebiliriz. 

8. BASAMAK - Çocukların Başlattığı, Kararların Yetişkinlerle Birlikte Alındığı Süreçler: Bu basamak ise 

merdivenin en üst basamağıdır. Bu basmakta çocuklar bir işi yürütmeye karar verirler ve yetişkinlerden 

destek alırlar. Bu basamakta yaşanabilecek bir katılım deneyimi için Türkiye’den bir örnek; Küçükçekmece 

Kartaltepe semtinde oyun parkları Nikah Salonu inşaatı nedeniyle ellerinden alınan çocukların 

topladıkları imzalarla Belediyeye başvurarak oyun parkı sözü almalarıdır. 19  

Maalesef buna benzer katılım örnekleriyle çok nadiren karşılaşıyoruz. Bunun nedeni çocukların 

isteksizliğinden ziyade çocukların katılımına önem ve öncelik veren yetişkinlerin sayısının az oluşudur. Bu 

basamaktaki katılım deneyiminin yaygınlaşabilmesi için, çocukların enerjisine ve hevesine cevap veren; 

potansiyellerini açığa çıkarmaları için onlara destekleyen yetişkinlerin sayısının artmasına ihtiyacımız var. 

İşin başında, çocuk haklarını gözeten bir yaşam kültürü oluşturma fikriyle yola koyulduğumuzu 

söylemiştik. Bunun için okul içinde çocuklarla yaptığımız çalışmaları Katılım Merdiveni’nin üst 

basamaklarına kurmayı, hiçbir çocuk arasında ayrım yapmadan, ”her zaman önce çocuklar!” diyebilmeyi, 

çocukların yaşamı ve gelişmesi için en iyi koşulları yaratmayı başarmamız lazım. Bu ortamı oluşturmayı ve 

korumayı üstlenen  öğretmenlerin işi ise her zaman çok kolay olmayabilir.

3.1.2 Öğrenci Katılımına İlişkin Öneriler 20 

Çocukların katılımı temel bir hak olarak uluslararası ve ulusal düzeyde kabul görmüş olmakla birlikte 

bugün yetişkinler nadiren çocukların görüşlerini dinliyor ve bu görüşlere saygı duyuyorlar. Günümüz 

toplumunda ve özellikle karar mekanizmalarında çocukların ve gençlerin konumu oldukça geri planda; 

dolayısıyla ailede, okulda, iş yerinde, yaşadıkları mahallede, izledikleri medyada, kısacası bulundukları her 

yerde kendi hayatları üzerindeki kontrolleri oldukça az. 

Sarıyer İlçesinde Ortaokul düzeyindeki öğrencilerle yüzyüze görüşerek yürüttüğümüz bir araştırmada 

öğrencilerden biri şöyle diyor: ‘Bence okulun en iyi yönü fikirlerimizin önemsenmesi, yoksa benim için hiç 

bir anlamı kalmazdı.’ Bu yorum eğitim ortamında demokrasinin sağlanması açısından ümit verici. Bir diğer 
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öğrenciyse okul müdürü olsaydınız ne yapardınız, sorusuna şöyle cevap veriyor: ‘Öğrencilerin görüşlerine 

saygı duyar, onları dinlerdim.’ Okul yönetimi tarafından dikkate alındığını hissetmeye ihtiyacı var. Okulun daha 

demokratik olabilmesi için neler olması gerekir sorusuna ise öğrenciler ‘herkesin görüşüne önem vermek’, 

‘birbirimizi dinlemek’, ‘fikirlere açık olmak’ ve ‘demokrasiyi öğrenmek’ gibi yanıtlar veriyor. 

Çocuk haklarını koruyan bir ortamın temel gereklerinden biri çocuk katılımının gerçek anlamda hayata 

geçmesi; yani çocukların görüş oluşturabilmesine ve bunları paylaşmasına olanak sağlanması, görüşlerinin 

dikkate alınması ve karar mekanizmalarında etkin olmalarının sağlanmasıdır. Çocuklar, kendilerine her şeyin 

sunulduğu, müdahale edemedikleri, değiştiremedikleri ya da pasif oldukları ortamlarda ve durumlarda 

tam olarak gelişemezler. Gelişim, hem bireysel hem de toplumsal bir süreçtir. Çocukların toplumsal yaşama 

katılımı gerçekleştiğinde, sahiplenme ve sorumluluk duyguları artar; kendilerine değer verildiği duygusu 

gelişir. Bununla beraber kendilerine güvenleri, inisiyatif alma, karar verme, ekip çalışması, müzakere, sorun 

çözme ve etkileme becerileri artar. Okul ortamında öğrenci katılımının gerçek anlamda hayata geçmesi çok 

önemlidir. Howe ve Covell (2005), demokratik bir okul ortamında haklarını öğrenen çocukların özgüvenlerinin 

arttığını, azınlık çocukları kabul eden davranışları daha çok gösterdiklerini, fiziksel ve zihinsel engelli çocukları 

kabullerinin arttığını, haklara saygı tutumunu geliştirdiklerini ve daha sorumlu davranışlar sergilediklerini; 

ayrıca, akran zorbalığı ve alay etme davranışlarının azaldığını göstermiştir. 21

Öğrenci katılımı ne zaman olmaz?

 

olmaları sağlanarak göstermelik katılım biçimleriyle öğrencilerin katkısı en aza indiriliyorsa,

bırakılıyorsa. 

Öğrenci katılımı olursa ne olur?

konusunda yetkin ve yetki sahibi olur,

sorumlu hisseder,
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3.2 Derslerde Çocuk Hakları Uygulamaları: 22  

3.2.1 Genel Çocuk Hakları Uygulamaları 

Hakların Haritaya Yerleştirilmesi

Yönerge

1. Ders: Haritaları Hazırlama ve Çocuk Haklarıyla İlişkilendirme 

 (Süre: 40 dk.- Haritaları hazırlama 20 dk. - Çocuk haklarıyla ilişkilendirme 20 dk.)

malzemelerini verin. Gruplara, kendi mahallelerinin ya da eğer küçük bir yerleşimde yaşıyorlarsa kasaba 

ya da köylerinin bir haritasını çizmelerini söyleyin. Bu haritada, evleri, belli başlı kamu binalarını, kamu 

hizmetlerini (örneğin hastane, itfaiye, polis) ve mahalle sakinleri ya da o yerleşimde yaşayanlar açısından 

önemli başka yerleri işaretlemelerini isteyin. Belli başlı kamu binalarına örnek olarak parklar, postane, 

belediye binası, okullar, camiler, cemevleri, diğer ibadethaneler verilebilir.  Kamu hizmetlerine örnek 

olarak hastane, itfaiye, emniyet hizmetleri gibi hizmetler örnek verilebilir. Mahalle sakinleri açısından 

önemli yerlere örnek olarak bakkallar, mezarlık, sinema, eczane gibi yerler örnek verilebilir. 

Haritalarında yer alan farklı yerlerle hakları arasında nasıl bir ilişki kurabilirler? Örneğin okul ile eğitim 

hakkı; postane ile haberleşme özgürlüğü ve özel yaşamın gizliliği, kütüphane veya internet kafeyle bilgiye 

erişim hakkı gibi.

yerleştirmiş oldukları hakları Sözleşme ışığında tekrar gözden geçirmelerini isteyin. Haritalarına ekleme 

ya da düzeltme yapabilirler.

Konular Genel Çocuk Hakları

Süre 40+40dk. (2ders saati)

Etkinlik türü Çizim, analiz, tartışma

Hedefler
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öğrencilerin tüm haritaları gözden geçirmelerini isteyin. Gruplara bir sonraki dersin başında haritalarını 

sınıfa anlatacaklarını söyleyin.  

2. Ders: Haritalar üzerine çalışma, birlikte sorgulama ve değerlendirme soruları

(Süre: Haritaların sunulması 20 dk.)

hazırlamış oldukları haritaları verin ve bir kaç dakika gözden geçirmelerini sağlayın. 

mahallesindeki çeşitli yerlerin çocuk haklarıyla nasıl ilişkilendirebileceğini özetlesin. 

Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme

(Süre: 20 dk.)

a.   Mahallenizin haritasını çıkarmak güç müydü?

durumu nasıl açıklıyorsunuz?

Varsa bu durumu nasıl açıklıyorsunuz?   

durumu nasıl açıklayabilirsiniz?

mı? Bu durum nasıl açıklayabilirsiniz?

musunuz? Bunlar nelerdir? Daha başka neler yapabilirsiniz? 
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Takip önerileri

Haklarını gündelik yaşamla ilişkilendirme deneyimini pekiştirmek amacıyla bir mahalle gezisi 

düzenleyebilir ve gezerken öğrencilerin çizdiği haritaları kullanabilirsiniz. 

Eylem fikirleri

Öğrencilerin yaşadıkları mahalleyi, burada zaman içinde meydana gelen değişimleri ve burayı yaşamak 

için daha iyi bir yer haline getirmek amacıyla neler yapılabileceğini düşünmelerini sağlamak gereklidir. 

Bunun için yakın çevrede oturan veya çalışan bir sosyal hizmet uzmanını veya uzun süredir burada 

oturan birini sınıfa davet edin. Bu değişime nasıl katkıda bulunabileceklerini öğrenmeleri için öğrencilere 

yardımcı olun. 

Uygulayıcılar için ipuçları

yerleştirmelerinde onlara yardımcı olur. Bununla birlikte öğrenciler her gün gördükleri yerleri haklarla 

ilişkilendirmek için desteğe ihtiyaç duyabilirler. Örneğin, bir manavı sağlık veya yeterli yaşam standardıyla 

ilişkilendirmeleri güç olabilir. 

içinde yaşadığımız yerde onlardan her zaman yararlanırız.’ Bu mesajın içselleştirilmesine destek olmak için 

etkinliğin Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme bölümünde yer alan çocuk haklarının dikkate alınmadığı 

durumlara ilişkin sorularla tartışma yürütmeyi bir sonraki derste yapabilirsiniz. Öğrencilerin çocuk hakları 

kavramını doğrudan çocuk hakları ihlalleriyle bağdaştırmasından özellikle kaçınmak gerekir. 

ve bunun için desteğe ihtiyaç duyabilirler. Bunun için, ilk iş olarak öğrencilerle sınıfın ya da okul binasının 

haritasını çıkarabilirsiniz. Ya da taslak mahalle haritasını önceden hazırlayıp öğrencilerle paylaşabilirsiniz.

Uyarlamalar ve Çeşitlemeler:

koyarak harita okumaya alışmalarını ve mahallelerinin haritasını çıkarmaya hazır duruma gelmelerini 

sağlayabilirsiniz. 

ve bu temanın öğrencilerin yaşadıkları mahallede nasıl bir yer işgal ettiğini inceleyebilirsiniz. 

küçükse, haritası çıkarılacak alan da o kadar küçük olmalıdır.
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bir fotoğrafı verilebilir. Mahallenin yukarıdan çekilmiş fotoğrafını belediyelerin sayfalarında yer alan 

haritalardan veya google earth internet sitesinden bulabilirsiniz. http://earth.google.com/download-

earth.html

ve kültürel haklar olduğunu sorabilir, hangi hakların özellikle ne tür kurumlarda yer bulduğuna ilişkin 

tartışma yürütebilirsiniz. Bazı hakların bazı kurumlarla doğrudan eşleştirilmesi mümkündür. Örneğin 

medeni ve siyasal hakların belediye binasıyla eşleştirilmesi gibi. Ancak öğrencilerin her hakkın her 

ortamda ve her koşulda korunması gerektiğini; örneğin medeni ve siyasal hakların belediye binasında 

geçerli olduğu kadar okulda da geçerli olduğunu fark etmesi önemlidir. Haritadaki eşleştirmenin amacı 

öğrencilerin yakın çevresinde yer alan sorumlu kurum ve yapıları fark etmesini sağlamaktır. 
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Kimin için en önemli?

Yönerge (Süre: Hakların seçilmesi 20 dk.) 

olmasını sağlayın. Her gruba çift sayıda Çocuk Hakları Kartları, kâğıt ve kalem verin. Bu kartlardan her 

birinin Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan bir hakkı anlattığını açıklayın. Sonra, kartlarda yer alan iki 

hakkı yüksek sesle okumalarını ve bunlardan hangisinin çocuklar açısından daha önemli olduğuna karar 

vermelerini ve gerekçelerini yazmalarını isteyin. İki haktan birini seçtikten sonra aynı şeyi yeni iki hak için 

tekrarlayın. 

bir başka gruba katılmasını isteyin. Eğer ilk gruplarda dörder kişi varsa, şimdi oluşan bu sekizli gruplarda 

1. adımı tekrarlayın; yani öğrenciler iki haktan hangisinin diğerine göre daha önemli olduğunu belirleyip 

gerekçelerini açıklasınlar. Her grubun elinde tek kart kalıncaya kadar bu elemeyi yapmalarını isteyin.

kartı yüksek sesle okumasını ve bunun gerekçelerini açıklamasını söyleyin. Okunan her hakkı “Haklarımız” 

başlıklı büyük kâğıda yapıştırın. Bu listede grup sayısı kadar hak kartı kalmış olacaktır.

Konular Genel Çocuk Hakları

Süre 40 dakika

30-60 çocuk

Etkinlik türü
tartışma 

Hedefler

Hazırlık
Kartları. Kartlar ikili olarak eşleştirilmiş 

Malzemeler

kalemleri 

Çocuk Hakları Kartları 
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katılmıyorsanız neden?

çıkabileceğini sorun. “Daha az önemli” bu haklardan herhangi birinden yoksun kalmanın kişisel olarak 

onları nasıl etkileyeceğine ve bu hakların yitirilmesinin diğer hakları nasıl etkileyeceğine dair örnekler 

isteyin, siz de verin. 

Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme (Süre: 20 dk.)

bağlantılılığı” gibi terimleri kullanırsanız öğrenciler anlamakta güçlük çekebilirler. Ancak bu terimleri 

kullanmaksızın da çocukların tüm insanların haklarına sahip olması gerektiğini anlamalarını 

sağlayabilirsiniz.

sağlık hakkı ile eğitim hakkı gibi). 

tutuklanmadım ki” veya “Zaten annem ve babamla yaşıyorum” gibi), buna karşılık ÇHS’nin tüm dünyadaki 

çocukların gereksinimlerini dikkate aldığını aktarın. 

durumlar düşünmelerini isteyin.  Bir kaç öğrenciye düşündüklerini paylaşma olanağı tanıyın. 

Eylem fikirleri

özendirin.

anlamasını ve öğrenmesini kolaylaştırmak için, çocuk haklarıyla ilgili öyküler araştırın.

Uygulayıcılar için ipuçları

örnekler vererek açıklayabilirsiniz. 

Eğer kararlara itiraz olacaksa, bu itiraz diğer öğrencilerden gelmelidir.
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da kullanmalarını beklemiyoruz. 

örneklerini verebilirsiniz.

Uyarlama ve Çeşitleme

Bu etkinlik, öğrencilerin ÇHS konusunda önceden belirli bir bilgiye sahip olmasını gerektirmektedir. 

Eğer öğrenciler ÇHS hakkında hiçbir şey bilmiyorlarsa, öncelikle öğrencilerin haklarına dair fikir sahibi 

olabileceği bir başka etkinliği, bir sonraki derste de bu etkinliği uygulayabilirsiniz. 



Ortaokullarda  ve Çocuklarla Çalışan Merkezlerde Çocuk Hakları Uygulamaları Öğretmen Kılavuz

40

ÇHS Madde 3
Çocuğun Öncelikli Yararı 
Çocuklarla ilgili her durumda ve 
çocukların bulunduğu her yerde herkes 
öncelikle çocukların yararını düşünür. 

ÇHS Madde 6
Yaşam, Yaşama ve Gelişme Hakkı
Her çocuğun, yaşamaya, iyi bakılmaya 
ve sağlıklı biçimde büyümeye ve 
gelişmeye hakkı vardır.

ÇHS Madde 9
Ana Babadan Ayrılmama Hakkı
Çocukların anne ve babalarından 
ayrılmamalarını sağlamak gerekir. 
Bunun için herhangi bir nedenle anne 
ve babası ayrılmış olan çocuklar her 
ikisiyle de görüşme ve birlikte zaman 
geçirme hakkına sahiptir. Eğer bir 
ailedeki anne, baba veya çocuklar 
farklı ülkelerde yaşıyorsa hepsinin aynı 
ülkeye taşınması ve tekrar bir aile olarak 
yaşaması için destek verilmelidir. 

ÇHS Madde 28
Eğitim Hakkı 
Çocukların eğitim alarak kişilik ve 
yeteneklerini geliştirmeye hakları 
vardır. Eğitim insan haklarına saygılı 
olmalıdır. Eğitim ayrıca çocukların 
kendi kültürüne ve ulusal değerlerine 
saygılı olmalıdır. İlköğretim parasız 
olmalıdır. Okullarda disiplin sağlanırken 
büyüklerin çocukların insanlık onuruna 
saygılı olması gerekir.

ÇHS Madde 7
 İsim ve Yurttaşlık Hakkı  
Tüm çocukların bir isme sahip olmaya 
ve yurttaş olmaya hakkı vardır. Bunun 
için doğdukları zaman isimleriyle birlikte 
nüfusa kayıt edilmeleri ve bir kimliğe sahip 
olmaları gerekir. Ayrıca çocukların anne 
babalarını bilmeye ve eğer mümkünse 
onlar tarafından bakılmaya hakkı vardır.  

ÇHS Madde 12
 Kendini İfade Etme Hakkı  
Çocukların kendilerini ilgilendiren 
konularda görüşlerini söylemeye ve 
dikkate alınmaya hakkı vardır. Yetişkinlerin 
çocukların görüşlerini sorması ve bunları 
dikkate alma sorumluluğu vardır. 

ÇHS Madde 13
Bilgiye Erişim Hakkı 
Çocukların televizyon, gazete, radyo, 
internet gibi çeşitli medyalardan bilgi 
alma hakları vardır. Ayrıca bu araçları 
kullanarak görüşlerini ve istedikleri 
bilgileri paylaşabilirler.  Televizyon, radyo 
ve gazeteler çocukların anlayabilecekleri 
bilgiler vermelidir. Bunlar, çocuklara veya 
başkalarına zarar verebilecek şeyleri 
yayınlamaktan kaçınmalıdır. 

ÇHS Madde 27
Yeterli Yaşam Standardı Hakkı 
Anne ve babalar çocuğun gelişimi için 
gerekli yaşam standardını sağlama 
sorumluluğunu taşır. Özellikle her 
ikisinin de dışarıda çalıştığı durumlarda 
hükümetler destekleyici hizmetlerle ana 
babalara yardımcı olmalıdır.
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ÇHS Maddeler 24 ve 26
Sağlık ve Sosyal Refah Hakkı 
Çocukların eğitim alarak kişilik ve 
yeteneklerini geliştirmeye hakları vardır. 
Eğitim insan haklarına saygılı olmalıdır. 
Eğitim ayrıca çocukların kendi kültürüne 
ve ulusal değerlerine saygılı olmalıdır. 
İlköğretim parasız olmalıdır. Okullarda disiplin 
sağlanırken büyüklerin çocukların insanlık 
onuruna saygılı olması gerekir.

ÇHS Madde 16
Özel Yaşam Hakkı
Çocukların kendilerine özel bir yaşama sahip 
olmaya hakları vardır. Yasalar çocukların ve 
ailelerinin özel yaşamını ve saygınlıklarını 
korur.  Özel yaşamlarına, ailelerine veya 
yaşadıkları yere zarar vermek isteyenler olursa 
bunu engeller. 

ÇHS Madde 18
Aile Yaşamı Hakkı
Çocuğun yetiştirilmesi konusunda ilk 
sorumluluk ailesine aittir. Anne ve baba 
çocuğun büyüyüp yetişmesinde eşit 
sorumluluğa sahiptir ve ailenin görevi her 
çocuk için en iyisinin ne olacağını düşünerek 
buna göre davranmaktır. 

ÇHS Madde 31
Oyun Oynama ve Kültürel 
Etkinliklere Katılma Hakkı 
Bütün çocukların dinlenmeye, oyun 
oynamaya ve eğlence, kültür ve sanat 
uygulamalarına katılmaya hakları vardır.

ÇHS Madde 40
Suça İtilen Çocukların Hakları 
Yasalara karşı gelmekle suçlanan çocukların 
bir avukattan destek almaya hakları vardır. 
Bir çocuk suça itilmişse ona uygulanacak 
ceza yaşına ve gelişimine uygun, onun 
eğitimini engellemeyecek şekilde olmalıdır.

ÇHS Madde 15
Serbestçe Bir Araya Gelme Hakkı 
Çocukların arkadaşlarıyla barış içinde 
toplanabilme, dernek kurabilme ya da 
derneklere üye olmaya hakkı vardır. 
Başkalarının haklarına saygı gösterdikleri 
sürece  bu hakları hiç bir biçimde 
engellenemez. 

ÇHS Madde 14
İnanç, Vicdan ve Din Özgürlüğü Hakkı 
Çocukların istediklerini düşünme ve 
istediklerine inanma ve dinlerinin 
gereklerini yerine getirme hakları vardır. Bu 
özgürlüklerden yararlanırken başkalarının 
haklarını engellememeleri gerekir. Anne 
babalar bu konularda çocuklarına rehberlik 
etmelidirler. 

ÇHS Madde 9, 20 ve 21
Evlatlık Alınma ve 
Alternatif Bakım Hakkı 
Eğer aile veya akrabalarıyla yaşamaları mümkün 
değilse, çocukların onları sevecek ve koruyacak başka 
büyüklerle yaşaması gerekir. Bu, ‘evlatlık alınma’ yani 
bir başka aileyle beraber yaşamak ya da ‘alternatif 
bakım’ yani bu hizmet için oluşturulmuş bir kurumda 
diğer çocuklarla beraber yaşamak anlamına gelebilir. 
Her iki durumda da çocukların dinsel, etnik ve 
kültürel kökenlerine saygılı olmak gerekir. Evlatlık 
işlemlerinin yalnızca yetkili mercilerce yapılmasını 
sağlamak hükümetlerin sorumluluğudur. 
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ÇHS Madde 2 
Çocukların Ayrımcılıktan Korunma Hakkı
Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum 
yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark 
etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri 
nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz.

ÇHS Madde 32
Çocukların Kötü Koşullarda 
Çalıştırılmama Hakkı
Çocukların okula gitmeye, oyun oynamaya 
hakkı vardır. Onlar yetişkinler gibi 
çalıştırılamazlar. Çalışmak zorunda kalırlarsa 
yapacakları iş onların sağlığı ve eğitimleri için 
engel yaratmamalıdır.

ÇHS Madde 23
Engelli Çocukların Korunma Hakkı
Engelli çocukların özel olarak korunma ve 
saygı görme hakkı vardır. Devlet engelli 
çocukların bakımını, eğitimini sağlayacak 
kurumları oluşturma sorumluluğuna 
sahiptir. Engelli çocukların ailelerine her 
türlü yardım yapılır.

ÇHS Madde  33
Çocukların Zararlı 
Maddelerden Korunma Hakkı
Bütün çocuklar her türlü zararlı maddelere 
karşı korunur. Bu tür maddeleri üretip 
çocuklara veren kişiler cezalandırılır.
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Haklarınızı Biliyor musunuz?

Konular Genel Çocuk Hakları

Süre 40 dakika

Etkinlik türü

Hedefler

olmak.

Hazırlık

emin olun. 

Malzemeler

gerekir. 
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Yönerge

(Süre: Oyunun oynanması 20 dk.)

1. Öğrencileri her grupta 2-6 kişi olacak şekilde gruplara ayırın ve gruplara şunları verin: Oyun tahtası, zar, 

Örnek Olay Kartları ve Hangi Haklar Listesi. Ayrıca, her oyuncuya ÇHS’nin çocuk dostu versiyonunu verin. 

Oyun sırasında öğrenciler oyun tahtasındaki yılanlarla merdivenleri dikkate almayacak, yalnızca renkli 

kareleri kullanacaklardır.

2. Oyunun adımlarını öğrencilere anlatın. 

a. Zarı atın. En yüksek zarı atan ilk oyuncu olur.

b. Örnek Olay Kartlarını karıştırın ve kapalı biçimde ortaya toplu bir deste halinde koyun. 

c. İlk oyuncu zarı atar ve gelen zara göre ileriye hareket eder.

d. Oyuncu bu harekette renkli bir kareye düşerse, desteden bir kart çeker, kartta yazılanı yüksek sesle 

okur ve orada söylenenleri yapar. Kartta “geri git”, “ileri git” ya da “pas geç” yazabilir.

e. Öğrencilere “geri git” kartı gelse de öğrencilerin geri gitmekten kurtulma şansı vardır. Bunun için “geri 

git” kartını alan oyuncunun kartta yazan örnek olayı düşünmesi ve bununla ilişkili hakları bilmesi gerekir. 

ÇHS’nin ilgili maddesini söyleyebilirse, ileriye gitme ödülü alır. İlgili hakkı bilmeye çalışan oyuncu bunu 

Hangi Haklar Listesi’ne bakmadan yapar. Örnek olayların ilişkili olduğu haklarla ilgili bilgi Hangi Haklar 

Listesi’nde yer alır. Soruya cevap veren sıradaki oyuncunun dışındaki oyuncular Hangi Haklar Listesi’ne 

bakarak cevabı kontrol eder. Doğru cevabı veren oyuncu ‘geri git’ kartında söylenilen adımlar kadar ileriye 

gider.   

f.  İlk oyuncunun hemen solundaki kişiyle oyuna devam edilir. 

g. Tahtanın sonuna ulaşan oyuncu kazanmış olur, ancak tüm oyuncular en son yere gelinceye kadar 

oyunun devam etmesi gerekir. 
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Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme

(Süre: 20 dk.)

1. Aşağıdaki türde sorular sorarak etkinliği tartışın:

a. Oyunu nasıl buldunuz?

b. İnsan hakları konusunda yeni bir şey öğrendiniz mi? Ya da çevrenizdeki dünya hakkında yeni bir şey 

öğrendiniz mi? Öğrendiklerinizi paylaşır mısınız?

c. Haklar Kartlarında yer alan durumlarda sizi şaşırtan ya da size tuhaf gelen bir şey oldu mu?

d. Toplumda insan haklarına saygı gösterildiği halde bir yandan da bu hakların ihlal edildiği durumlar 

aklınıza geliyor mu? 

Uygulayıcılar için ipuçları

Daha küçük yaşlardaki öğrenciler için uyarlama yapmanız gerekebilir. Geri gitme durumlarını ortadan 

kaldırmak için ÇHS’den madde gösterme bölümünü kaldırabilirsiniz.

Öğrencilerin örnek olaylarla ilgili birçok sorusu olacağından, oyunun aynı anda birkaç grup tarafından 

oynanması durumunda ikinci bir kolaylaştırıcı kullanmak iyi olur.
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Dağıtılacak Malzeme: Örnek Olay Notları

ÖRNEK OLAY 
Arkadaşınızın annesi ve babası bu yaz ayrıldı, 
ancak arkadaşınız hâlâ bir hafta birinde 
diğer hafta ötekinde olmak üzere her ikisinin 
evinde de kalabiliyor. Çünkü böyle yapmayı 
tercih ediyor. 2 kare ilerle.

ÇHS Madde 12. 
Çocuğun görüşlerine saygı: 
Çocukların kendilerini ilgilendiren konularda 
görüşlerini söylemeye ve bu görüşlerinin 
yetişkinler tarafından dikkate alınmasını 
beklemeye hakkı vardır.

ÖRNEK OLAY
Başınız ciddi biçimde dertte olduğunda her 
zaman yardım isteyebileceğinizi öğrendiniz. 
Eğer acil yardım hattını arayıp durumunuzu 
anlatırsanız, yetkililer sizi kötü davranılan 
veya başka sorunları olan çocuklarla 
ilgilenen kuruluşlarla ilişkiye geçirecektir.
2 kare ilerle.

ÇHS Madde 19. 
Her tür şiddet, ihmal ve istismara
karşı korunma: 
Hükümetler çocukların gerektiği gibi 
bakılmasını sağlamalıdır. Hükümetler 
çocukları ailelerinin ya da  kendilerine 
bakmakla görevli başkalarının 
uygulayabileceği şiddet, ihmal ve istismara 
karşı korumakla yükümlüdür. 

ÇHS Madde 36. 
Diğer sömürü biçimlerine karşı koruma: 
Çocuklar, gelişimlerine ve esenliklerine zarar 
verebilecek etkinliklere karşı korunmalıdır.
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ÖRNEK OLAY 
Okulunuzun müdürü, mahalledeki kimi 
çocukların okula gelemediğini, çünkü bu 
çocukların ana babalarının burada yaşamak 
için yasal izne sahip olmadıklarını öğrendi. 
Okul müdürü bu ailelerle ilişkiye geçip onları 
çocuklarını okula göndermeye ikna etti. 2 
kare ilerle.

ÇHS Madde 28.  
Eğitim Hakkı:
Çocukların eğitim, yani okula gitme hakları 
vardır. İlköğretim parasız olmalıdır.

ÖRNEK OLAY
Arkadaşınızın sınıfında, sınıftaki diğerlerine 
göre daha zor öğrenen çocuklara 
öğretmenleri özel olarak yardımcı 
olmaktadır. 2 kare ilerle.

ÇHS Madde 23. 
Engelli Çocuklar:
Herhangi bir engellilik durumu olan 
çocuklara özel bakım, destek ve eğitim 
sağlanmalı, böylece bu çocuklar tam ve 
bağımsız bir yaşam sürdürebilmelidir.
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ÖRNEK OLAY 
Okulunuzda merdivenler var, ancak yürüme 
güçlükleri olan ve tekerlekli sandalye 
kullananlar için asansör ve rampalar da 
bulunuyor. 3 kare ilerle.

ÖRNEK OLAY
Arkadaşınızın babası kötü bir kaza geçirdi 
ve uzun süre çalışamadı. Kendisi iyileşirken 
hükümet aileye geçinebilmesi ve kiralarını 
ödeyebilmesi için yardımda bulundu. 
2 kare ilerle.

ÇHS Madde 23.  
Engelli Çocuklar:
Herhangi bir engellilik durumu olan 
çocuklara, kendi yeterlilikleri çerçevesinde 
tam ve bağımsız yaşam sürdürebilmeleri 
için özel özen gösterilmeli, destek ve eğitim 
verilmelidir. 

ÇHS Madde 26. 
Sosyal güvenlikten yararlanma: 
Çocuğun içinde yaşadığı toplum, çocuğun 
gelişmesini ve iyi koşullarda yaşamasını 
sağlayacak sosyal güvenlik önlemlerini 
(eğitim, kültür, beslenme, sağlık ve sosyal 
refah) almalıdır. Hükümet, ihtiyacı olan 
ailelerin çocukları için para yardımında 
bulunmalıdır.

ÖRNEK OLAY 
İnsan haklarını öğrenebiliyorsunuz. Bu 
konuda eğitiminiz içinde bilgi alabiliyor, 
dilediğiniz gibi araştırma yapabiliyorsunuz.
4 kare ilerle.

ÇHS Madde 29.  
Eğitimin Amaçları:
Eğitim, çocuğun kişiliğini, becerilerini ve 
yeteneklerini sonuna kadar geliştirmelidir. 
Eğitim, çocukları yaşama hazırlar. Çocukları 
ana babalarına, kendilerinin ve başka 
ülkelerin kültürlerine saygılı olmaya 
özendirmelidir.

ÖRNEK OLAY
Okulunuzdaki öğretmenler, kötü 
davranışları olsa bile çocuklara fiziksel ceza 
uygulayamazlar, hakaret edemezler. 
2 kare ilerle.

ÇHS Madde 28. 
Eğitim Hakkı:
Okullarda uygulanan disiplin çocukların 
insanlık onuruna saygılı olmak zorundadır; 
disiplinde fiziksel veya psikolojik şiddete 
başvurulamaz. 
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ÖRNEK OLAY 
İşler kötü gidiyor! Bir ameliyat geçirmeniz 
gerekiyor. Ancak iyi bir haber de var: Bu 
konuda özel koruma ve bakımdan yararlanma 
hakkınız var. Ayrıca, ailenizden bir kişi 
veya sevdiğiniz bir başkası sizinle birlikte 
kalabilecek! 2 kare ilerle.

ÖRNEK OLAY 
Haklarınızın savaş zamanlarında bile 
korunması için birtakım özel yasalar 
konulmuş durumda. 2 kare ilerle.

ÖRNEK OLAY
Arkadaşlarınızdan biri bir tek ayakkabısını 
yitirdi, ama yeni bir çift ayakkabı alacak 
kadar parası yok. Okul ise çocukları okula 
yalınayak kabul etmiyor. 2 kare geriye git.

ÖRNEK OLAY
Ülkenizde, çocuk kütüphaneleri, özel 
olarak çocuklar için hazırlanan dergiler, 
filmler, oyunlar ve televizyon programları 
var. Böylece, dünyada neler olup bittiğini 
öğrenip anlayabilirsiniz. 2 kare ilerle.

ÇHS Madde 24.  
Sağlık bakımı ve sağlık hizmetleri: 
Çocuklar, hastalandıklarında ilaç, hastane 
ve doktor dahil kaliteli sağlık hizmeti alma 
hakkına sahiptir. Ayrıca, sağlıklı kalabilmeleri 
için, temiz su, besleyici gıdalar ve temiz bir 
çevre de haklar arasındadır. Zengin ülkeler, 
bunların sağlanmasında yoksul ülkelere 
yardım etmelidirler.

ÇHS Madde 38.  
Silahlı çatışmalardan etkilenen 
çocukların korunması: 
Hükümetler 15 yaşından küçük çocukların 
orduya katılmalarına ve çatışmalarda 
doğrudan yer almalarına izin vermez. Ayrıca, 
savaş bölgelerinde bulunan çocuklara özel 
koruma sağlanır.

BU DURUMDA HANGİ 
HAKLARIN KORUNMASI 
GEREKİYOR BİLİYOR 
MUSUNUZ?

ÇHS Madde 13. 
İfade ve bilgilenme özgürlüğü:
Kendilerine ve başkalarına zarar verici 
içerikleri olmadığı sürece çocukların her 
kanaldan (sanal, yazılı, yayınlanmış veya 
elektronik ortamda) bilgi arama, edinme ve 
bunu başkalarıyla paylaşma hakkı vardır.
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ÖRNEK OLAY 
Sınıfınızda ailesi Roman bir çocuk var. 
Çevredekiler onları Roman oldukları için 
kabul etmediklerinden aile ev bulmakta 
zorlanıyor. 4 kare geriye git.

ÖRNEK OLAY 
Okulunuzdaki çocuklardan biri köşedeki 
kebapçıda çalışıyor. Para kazanıp ailesine 
götürüyor. Ne var ki, zaman zaman 
okula devam edemiyor, ödevlerini yapıp 
arkadaşlarıyla oynamaya zaman bulamıyor. 
Çok yorgun görünüyor. 2 kare geriye git.

BU DURUMDA HANGİ 
HAKLARIN KORUNMASI 
GEREKİYOR BİLİYOR 
MUSUNUZ?

BU DURUMDA HANGİ 
HAKLARIN KORUNMASI 
GEREKİYOR BİLİYOR 
MUSUNUZ?

ÖRNEK OLAY
Öğrendiniz ki kimi ülkelerde çocuklar silah 
alıp savaşmaya zorlanıyor. Bu çocuklar aç 
susuz ve çok korkmuş durumdalar. 
1. kareye geri dön.

ÖRNEK OLAY
Okulunuzda yalnızca ulusal dili 
konuşmanıza izin var. Dilleri başka olan 
çocuklar, oyun sırasında bile olsa, bu 
dilde konuştuklarında ceza alıyor. Pas 
geçiyorsunuz. 

BU DURUMDA HANGİ 
HAKLARIN KORUNMASI 
GEREKİYOR BİLİYOR 
MUSUNUZ?

BU DURUMDA HANGİ 
HAKLARIN KORUNMASI 
GEREKİYOR BİLİYOR 
MUSUNUZ?
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ÖRNEK OLAY 
Yaşadığınız yerde çeşitli dinlerden olan 
çocukları kabul eden, ancak dini olmayanları 
kabul etmeyen bir okul var. Pas geçiyorsunuz..

ÖRNEK OLAY 
Okulunuzda, küçük kardeşlerine bakmak 
zorunda olduğu için okul bittikten sonra hiç 
oyun oynayamayan ve ders çalışamayan bir 
kız var. 3 kare geriye git.

BU DURUMDA HANGİ 
HAKLARIN KORUNMASI 
GEREKİYOR BİLİYOR 
MUSUNUZ?

BU DURUMDA HANGİ 
HAKLARIN KORUNMASI 
GEREKİYOR BİLİYOR 
MUSUNUZ?

ÖRNEK OLAY
Bir arkadaşınızın annesiyle babası geçen yıl 

hatta büyükbabasını ve büyükannesini 
görmesine bile izin vermiyor. Arkadaşınız 
babasını gerçekten özlüyor.
3 kare geriye git.

ÖRNEK OLAY
Sınıfınızdaki bir erkek çocuk öğle 
yemeğinden sonra ortalığın temizlenmesine 
katılmayı reddediyor, çünkü “temizlik işleri 
kızlara aittir” diyor. 2 kare geriye git. 

BU DURUMDA HANGİ 
HAKLARIN KORUNMASI 
GEREKİYOR BİLİYOR 
MUSUNUZ?

BU DURUMDA HANGİ 
HAKLARIN KORUNMASI 
GEREKİYOR BİLİYOR 
MUSUNUZ?
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ÖRNEK OLAY 
Okulunuzdaki erkek çocukların bir futbol 
takımı ve okuldan sonra faaliyet gösteren 
spor kulübü var, ama kız çocuklar için böyle 
bir şey yok. 2 kare geriye git.

BU DURUMDA HANGİ 
HAKLARIN KORUNMASI 
GEREKİYOR BİLİYOR 
MUSUNUZ?
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Dağıtılacak Malzeme: Hangi Haklar Listesi

ÖRNEK OLAY 
Arkadaşlarınızdan biri bir tek ayakkabısını 
yitirdi, ama yeni bir çift ayakkabı alacak kadar 
parası yok. Okul ise çocukları okula yalınayak 
kabul etmiyor. 2 kare geriye git.

ÖRNEK OLAY 
Öğrendiniz ki kimi ülkelerde çocuklar silah 
alıp savaşmaya zorlanıyor. Bu çocuklar aç 
susuz ve çok korkmuş durumdalar.
1. kareye geri dön.

ÖRNEK OLAY
Sınıfınızda ailesi Roman bir çocuk var. 
Çevredekiler onları Roman oldukları için 
kabul etmediklerinden aile ev bulmakta 
zorlanıyor. 4 kare geriye git.

ÖRNEK OLAY
Okulunuzdaki çocuklardan biri köşedeki 
kebapçıda çalışıyor. Para kazanıp ailesine 
götürüyor. Ne var ki, zaman zaman 
okula devam edemiyor, ödevlerini yapıp 
arkadaşlarıyla oynamaya zaman bulamıyor. 
Çok yorgun görünüyor. 2 kare geriye git.

ÇHS Madde 27.  
Yeterli Yaşam Standardı:
Çocuklar fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarının 
karşılanabileceği iyi koşullarda yaşamalıdır. 
Hükümetler, bunu sağlayamayacak durumda 
olan ailelere yardım etmelidir. 

ÇHS Madde 38.  
Silahlı çatışmalardan etkilenen
çocukların korunması: 
Hükümetler 15 yaşından küçük çocukların 
orduya katılmalarına ve çatışmalarda 
doğrudan yer almalarına izin vermemelidir. 
Ayrıca, savaş bölgelerinde bulunan çocuklara 
özel koruma sağlanmalıdır. 

ÇHS Madde 32.  
Çocuk emeği sömürüsü:
Hükümet, çocukları tehlikeli, sağlık ve 
eğitimleri açısından zararlı olabilecek veya 
sömürülmelerine yol açabilecek işlere karşı 
korumalıdır. 

ÇHS Madde 2.  
Ayrım gözetmeme: 
Devletin çocuğu her tür ayrımcılıktan 
koruması gerekir. Sözleşme’de yer alan haklar, 
ırkı, rengi, dili, cinsiyeti, becerileri, düşünceleri 
ya da ifade ettiklerinin ne olduğuna, hangi 
dili konuştuğuna ve nereden geldiğine 
bakılmaksızın herkes için geçerlidir. 
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ÖRNEK OLAY 
Okulunuzda yalnızca ulusal dili konuşmanıza 
izin var. Dilleri başka olan çocuklar, oyun 
sırasında bile olsa, bu dilde konuştuklarında 
ceza alıyor. Pas geçiyorsunuz. 

ÖRNEK OLAY
Yaşadığınız yerde çeşitli dinlerden olan 
çocukları kabul eden, ancak dini olmayanları 
kabul etmeyen bir okul var. 
Pas geçiyorsunuz.

ÇHS Madde 29.  
Eğitimin Amaçları:
Eğitim, çocuğun kişiliğini, becerilerini ve 
yeteneklerini sonuna kadar geliştirmelidir. 
Eğitim, çocukları yaşama hazırlar. Çocukları 
ana babalarına, kendilerinin ve diğer uluslara 
ve kültürlere saygılı olmaya özendirmelidir. 

ÇHS Madde 30.  
Azınlıklara ve yerli halklara 
mensup çocuklar:
Çocuklar, bunlar ülkede yaşayan çoğunluk 
tarafından paylaşılıyor olsun olmasın, 
ailelerinin dili ve adetlerini öğrenme ve 
kullanma hakkına sahiptirler. 

ÇHS Madde 14.  
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü:  
Çocukların, bu durum başkalarının kendi 
haklarından yararlanmalarını engellemediği 
sürece, istediklerini düşünüp inanma ve 
dinlerinin gereklerini yerine getirme hakları 
vardır. Ana babalar, çocuklarına bu konularda 
rehberlik yapmalıdır. 

ÇHS Madde 2.   
Ayrım gözetmeme: 
Devletin çocuğu her tür ayrımcılıktan 
koruması gerekir. Sözleşme’de yer alan haklar, 
ırkı, rengi, dili, cinsiyeti, becerileri, düşünceleri 
ya da ifade ettiklerinin ne olduğuna, hangi 
dili konuştuğuna ve nereden geldiğine 
bakılmaksızın herkes için geçerlidir.
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ÖRNEK OLAY 
Bir arkadaşınızın annesiyle babası geçen yıl 

hatta büyükbabasını ve büyükannesini 
görmesine bile izin vermiyor. Arkadaşınız 
babasını gerçekten özlüyor. 3 kare geriye git.

ÖRNEK OLAY 
Sınıfınızdaki bir erkek çocuk öğle 
yemeğinden sonra ortalığın temizlenmesine 
katılmayı reddediyor çünkü “temizlik işleri 
kızlara aittir” diyor. 2 kare geriye git. 

ÖRNEK OLAY
Okulunuzda, küçük kardeşlerine bakmak 
zorunda olduğu için okul bittikten sonra hiç 
oyun oynayamayan ve ders çalışamayan bir 
kız var. 3 kare geriye git.

ÇHS Madde 9.  
Ana babadan ayrılma:
Çocuklar, bu durum kendi yararlarına 
olmadıkça, örneğin ana babadan biri çocuğa 
kötü davranıp onu ihmal etmedikçe, ana 
babalarından ayrılmamalıdırlar. Ana babası 
birbirinden ayrılmış çocukların, bu durum 
kendilerine zarar vermedikçe, her ikisiyle de 
ilişkilerini sürdürmeye hakları vardır. 

ÇHS Madde 2.
Ayrım gözetmeme: 
Devletin çocuğu her tür ayrımcılıktan 
koruması gerekir. Sözleşme’de yer alan haklar, 
ırkı, rengi, dili, cinsiyeti, becerileri, düşünceleri 
ya da ifade ettiklerinin ne olduğuna, hangi 
dili konuştuğuna ve nereden geldiğine 
bakılmaksızın herkes için geçerlidir.

ÇHS Madde 31.   
Serbest zaman, oyun ve kültür: 
Bütün çocukların serbest zaman ve dinlenme, 
eğlenceli ve kültürel çeşitli faaliyetlere 
katılma hakları vardır. 

ÇHS Madde 32.   
Çocuk emeği sömürüsü: 
Hükümet, çocukları tehlikeli, sağlık ve 
eğitimleri açısından zararlı olabilecek veya 
sömürülmelerine yol açabilecek işlere karşı 
korumalıdır. 

ÖRNEK OLAY
Okulunuzdaki erkek çocukların bir futbol 
takımı ve okuldan sonra faaliyet gösteren 
spor kulübü var, ama kız çocuklar için böyle 
bir şey yok. 2 kare geriye git.

ÇHS Madde 2  
Ayrım gözetmeme: 
Devletin çocuğu her tür ayrımcılıktan 
koruması gerekir. Sözleşme’de yer alan haklar, 
ırkı, rengi, dili, cinsiyeti, becerileri, düşünceleri 
ya da ifade ettiklerinin ne olduğuna, hangi 
dili konuştuğuna ve nereden geldiğine 
bakılmaksızın herkes için geçerlidir.
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Yeni bir  Kıtaya Yelken Açmak

Konular Genel Çocuk Hakları

Yaş 8-13

Süre 40 dakika 

30-60 çocuk 

Etkinlik türü

Hedefler

Hazırlık

Malzemeler

Yönerge

(Süre: 25 dk.)

1. Öğrencilere, yeni bir kıtaya doğru yelken açmak üzere olduklarını düşünmelerini söyleyin. Gidecekleri 

yerde hiç insan yaşamamaktadır. Dolayısıyla, oraya vardıklarında yeni bir ülke kuracak öncüler olacaklar.

2. Sınıftaki öğrencileri 6-8 kişilik gruplara ayırın ve gruplardan her birine İstekler ve İhtiyaçlar Kartlarını 

içeren bir deste verin. Bunların yeni ülkede yaşamak için yanlarına alacakları şeyleri olduğunu söyleyin. 

Her gruptan elindeki zarfı açmalarını, bütün kartları yaymalarını ve incelemeye başlamalarını isteyin. 

Çeşitleme: Gruplara birkaç boş kart da verin; buraya gerekli gördükleri veya istedikleri başka şeyler 

yazsınlar.

3. 
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Başlarda yolculuk çok hoş geçiyordu. Yukarıda güneş parlıyordu, deniz de sakindi. Ancak birdenbire 

büyük bir fırtına çıktı ve gemi sallanmaya başladı. Hatta batmak üzereydi! Geminin batmaması için 

elinizdeki kartlardan üçünü atmanız gerekiyor. 

Gruplardan nelerden vazgeçebileceklerine karar vermelerini isteyin. Attıklarını bir daha geri 

alamayacaklarını hatırlatın. Böylece atılan kartları toplayın ve bir destede bir araya getirin.

 

4. Anlatmaya devam edin:

Sonunda fırtına dindi. Herkes rahatladı. Ancak bu sırada gelen bir hava raporunda çok güçlü bir 

kasırganın gemiye doğru yaklaşmakta olduğu bildirildi. Kasırgadan kurtulmak için üç kartın daha denize 

atılması gerekiyor! Ama bu arada unutmayın: atacaklarınız, yeni ülkenizde hayatta kalmak için ihtiyacınız 

olacak şeyler olmasın. 

Önceki gibi atılan bu yeni kartları da bir destede toplayın.

 

5. Yeniden anlatmaya başlayın:

Bunu da ucuz atlattık! Ama yeni kıtaya da neredeyse vardık. Herkes çok heyecanlı. Kıta ufukta göründü 

bile. Ancak tam o sırada dev bir balina gemiye çarpıyor ve gemide bir gedik açıyor. Bu durumda gemiyi 

daha da hafifletmek gerekiyor! Üç kart daha atılacak...

Atılan bu yeni kartları da bir destede toplayın.

6. Sonunda yeni kıtaya ulaştığınızı ve artık yeni bir ülke inşa etmeye sıra geldiğini ilan edin. Gruplardan 

her biri ellerinde kalan kartları büyük bir kâğıda yapıştırsın ve yeni kıtaya nelerin getirildiği de böylece 

herkes tarafından görülebilsin. Geride kalanlar yaşamanız, büyümeniz ve iyi gelişmeniz için yeterli mi?
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Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme

Süre: 15 dk.

1. Aşağıdakilere benzer sorular sorarak etkinlik hakkında bilgi alın: 

a. Bu etkinlikte hoşunuza giden  şeyler oldu mu? Bunlar nelerdir?

b. Nelerden vazgeçebileceğinize nasıl karar verdiniz? Neler mutlaka gerekliydi?

c. Karar vermek güç müydü? Nasıl?

d. Nelerden vazgeçileceği konusunda grupta anlaşmazlık oldu mu? Bu tür anlaşmazlıkları nasıl çözüme 

bağladınız?

e. Bütün çocukların ihtiyaçları aynı mıdır? Kimlerin ihtiyaçları farklı olabilir?

f. Verdiğiniz en son kararlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Yeni bir yerde yaşamınızı sürdürebilecek 

misiniz? Orada iyi büyüyüp gelişebilecek misiniz?

g. En son ortaya çıkan sonuç sizi şaşırttı mı?

h. Bu etkinliği ikinci kez yapsaydınız, atacağınız kartlar farklı olur muydu?

2. Çocuk haklarının çocukların ihtiyaçlarını temel aldığını vurgulayın: bunlar, yaşamak, büyüyüp 

gelişmek ve onurlu bir yaşam sürdürmek için her çocuğun ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Aşağıdaki 

türde sorular yöneltin:

a. Yaşamak için gerekli olan şeyleri aldınız mı?

b. Büyüyüp gelişmek için gerekli olan şeyleri aldınız mı?

c. Olsa iyi olur diye düşündüğünüz halde vazgeçebildiğiniz şeyler oldu mu?

3. Tüm çocukların, çocuk haklarının hepsine sahip olması gerektiğini vurgulayın! Bunlardan 

yiyecek, tıbbi bakım, temiz su ve barınak gibi şeyler hayatta kalmak için gereklidir. Ancak 

başkaları da çocukların iyi yaşayıp gelişebilmeleri için gereklidir. Sadece hayatta kalmak yeterli 

değildir. Şunları sorun: 

a. Hangi kartlar aslında istediğimiz, ancak yaşamak için zorunlu olmayan şeyleri temsil ediyor?

b. Hangi kartlar fiziksel yaşam açısından gerekli şeyleri temsil ediyor?

c. Hangi kartlar büyüyüp iyi gelişmemiz açısından gerekli şeyleri temsil ediyor?

d. Eğer------- olmasaydı (kartlardan çeşitli örnekler seçin) bu yeni ülkede neler olurdu? 

Uygulayıcılar için ipuçları

bunlardan vazgeçilebileceği gibi bir düşünceye kapılmamalarını sağlamak çok önemlidir. Birlikte 

sorgulama bölümünde hakların karşılıklı bağımlılığı konusunu vurgulayın.
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tuttukları da ‘kurtarılıncaya’ kadar hayatta kalmanın ötesinde yeni bir ülke inşa etmek için gereklidir. 

maddeler özellikle belirsiz bırakılmıştır. (Örneğin cep telefonu kimileri için lüks sayılırken diğerleri için 

iletişim açısından bir gereklilik olarak görülebilir). 

zorlanabilirler. Yeni bir ülkede hayatta kalmak için nelere gerek olduğunu vurgulayarak onlara yardımcı 

olun.

Uyarlama ve Çeşitlemeler

Birlikte sorgulama sırasında vazgeçilen kartları karşılaştırın. Kişilerin tercihlerinde ne tür farklılıklar 

gördüklerini öğrencilere sorun. 
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Dağıtılacak Malzeme: İstekler ve İhtiyaçlarla İlgili Kartlar 

Temiz su

Temiz çevre Cep telefonu

Hamburger ve kola

Deniz kenarında tatil

Doktorlar

Şekerleme Takılar

Ana baba Demokratik seçimler

Kol saati Dilimi kullanma ve kendi kültürümü 

fırsatları 



63

3.2.2 Ayrımcılık Yapmama Uygulamaları 

Arkamda Kim Var?

Konular

Süre 40 dakika

30-60 çocuk

Etkinlik türü

Hedefler
kişiler ve gruplar üzerindeki etkilerini tartışmak

Hazırlık

kullanabilirsiniz.

Malzemeler

Yönerge

(Süre: 25 dk. Resimlerin iliştirilmesi 5 dk.- Öğrencilerin birbirlerine yorumları iletmesi 10 dk.-  

Resme dair yorumların alınması 10 dk. )

1. Etkinliği anlatın: 

a. Her birinizin sırtına bir kişinin resmi iliştirilecek. 

b. Herkes odanın içinde dolaşacak. Biriyle karşılaşan resme bakacak ve toplumun o resimdeki gibi kişiler 

için sahip olduğu genel kanıyı yansıtan birkaç söz söyleyecek. Bunların sizin özel görüşleriniz olması 

gerekmez; genel olarak insanların bu tip kişiler için neler düşünüp yakıştırdıklarını söyleyebilirsiniz. Bunlar 

olumlu veya olumsuz olabileceği gibi kaba da olabilir. 

c. Sizin için kullanılan sözleri bir kenara not edin ve ne gibi biri olduğunuzu tahmin etmeye çalışın.
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2. Kendisi görmeden, her öğrencinin sırtına bir resim iliştirin. Hakkında söylenenleri not 

edebilmesi için her çocuğa kâğıt kalem verin. 

3. Etkinliği başlatın. Öğrenciler sınıfın içinde dolaşsınlar, birbirlerine kişilerle ilgili sözler 

aktarsınlar. On dakika sonra grubu bir araya getirin. 

4. Birkaç öğrenciden, hakkında söylenenlerden hareketle resimdeki kişinin kim olduğunu tahmin 

etmesini isteyin. Her öğrenci yaptığı tahminin gerekçesini de açıklasın.

5. Öğrenciler tahminlerini yaptıktan sonra resimleri yerinden alın, gruba gösterin ve ilgili görüş ve 

yorumların yanına, kâğıda veya tahtaya asın. 

6. Her resim için kısa bir tartışma açın: 

a. Sizce resimdeki bu insanlar nerede?

b. Neredeler ve ne yapıyorlar? 

c. Sizce bu resimde herhangi bir insan hakkından yararlanabiliyorlar mı?
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Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme

(Süre: 15 dk.)

1. Aşağıdaki türde sorular sorarak etkinliği birlikte sorgulayın: 

a. Bu resimlerdeki kişiler hakkında genel olarak söylenenleri anlatacak yerinde sözcükler bulmak güç 

müydü? 

b. Resimdeki kişi hakkında ağır ve kaba sözler söylerken kendinizi nasıl hissettiniz? 

c. Diğerlerinin söylediklerinden hareketle resimdeki kişinin kimliğini çıkarmak güç müydü? 

d. Temsil ettiğiniz kişi hakkında başkalarının söyledikleri sizde ne gibi hisler uyandırdı? 

e. Resimlerle ilgili tahminde bulunamayanlar oldu mu? Sizce bu konuda neden zorlanmış olabilirler? 

2. Betimleyici sözcükler listesini tartışın ve bunlarla insan hakları arasında bağlantı kurun. 

Damgalama ve kalıplaşmış yargı terimlerini kullanarak, liste hakkında şu tür sorular yöneltin: 

a. Sizce kendi çevrenizdeki insanların çoğu bu resimlerdeki gibi insanlarla hiç karşılaşmış mıdır? 

b. Sizce bu tür insanlar hakkında nasıl görüş oluşturuluyor? Bu görüşlerin sahipleri görüşlerini hiç 

değiştiriyorlar mı? 

c. Damgalayıcı ve kalıplaşmış yargılar neden haksızdır? 

d. Damgalayıcı ve kalıplaşmış yargılar insan hakları ihlallerine nasıl yol açabilir? 

e. Tanımadığınız insanlar hakkındaki fikirlerimizin çoğunu medya (radyo, televizyon) aracılığıyla 

oluşturduğumuzu unutmayın. Aşağıdaki türde sorular sorarak kalıplaşmış yargılar medyanın rolünü 

tartışın: 

f. Medya diğer kültürlerden ve ülkelerden insanları bize nasıl sunuyor? Bu insanlar kendi ülkelerinde 

yaşadıklarında nasıl gösteriliyor, sizin ülkenizde yaşadıklarında nasıl gösteriliyor?

g. Medya damgalayıcı ve kalıplaşmış yargıları nasıl artırabilir? 

Eylem fikirleri

Öğrenciler, kendi çevrelerindeki başka çocuk veya yetişkinlerin aynı resimlere ilişkin ne tür yorumlarda 

bulunup görüş belirtecekleri konusunda bir araştırma hazırlayıp uygulayabilirler. Elde ettikleri 

bulgulardan hareketle, kalıplaşmış ve damgalayıcı yargılara karşı neler yapılabileceğini kararlaştırabilirler. 

İçinde özellikle başka kültürlerden ve ülkelerden insanların da yer aldığı güncel olaylardan bir örnek 

seçebilir ve gazetelerin, radyoların ve televizyonun konuyu ve bu konuya ilişkin insanları nasıl sunduğunu 

analiz edebilirsiniz. Aynı olaya ilişkin farklı medya sunumlarını karşılaştırabilirsiniz. İlgili insan hakları 

konuları nasıl sunulmaktadır? 

Eğer elde fotoğraf makinesi varsa, çocuklar fotoğraflar çekip ‘İnsan Haklarından Görünümler’ veya 

‘Çeşitliliğin Yüzleri’ adı altında sergi düzenleyebilirler.
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Uygulayıcılar için ipuçları

Bu etkinlik, birlikte sorgulama sırasında farklı resimler kullanarak ve ilgili sorular sorarak herhangi bir 

insan hakları temasına odaklandırılabilirsiniz. Örneğin, toplumsal cinsiyet eşitliği veya yoksulluk ve sosyal 

dışlanma gibi. 

Resimlere numara verirken bunları herhangi bir sıraya koymayın. 

Resimleri seçerken, bunların arasında grubunuzda yer alan herhangi bir öğrencinin kişisel özelliklerine 

denk düşecek bir resim olmamasına özen gösterin. Çünkü böyle bir durum söz konusu öğrenciyi rahatsız 

veya mahcup edebilir. 

Birçok öğrenci kalıplaşmış yargılarla kendi görüşleri arasındaki ayrımı fark edemeyebilir. Bu etkinlik 

onları zorlasa da, yeni bakış açıları kazanmalarına yardımcı da olabilir. 

Bu etkinlikte resimleri çocukların sırtana yapıştırmak vb. için bir gönüllü destek alabilirsiniz.

Medya-Okur yazarlığı dersi kapsamında da bu etkinlik uygulanabilir.

Uyarlamalar ve Çeşitlemeler

Olgunluk ve gelişkinlik düzeyleri, kalıplaşmış yargılara ilişkin genel bilgi ve “görsel okuryazarlık becerileri” 

bakımından çocuklar arasında büyük farklılıklar vardır. Analiz düzeyini grubun genel durumuna göre 

ayarlabilirsiniz. 
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Dağıtılacak Malzeme: Fotoğraflar
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Dağıtılacak Malzeme: Fotoğraflar
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Konular

Süre 40 dakika

30-60 çocuk

Etkinlik türü

Hedefler

üzerinde düşünmek

Hazırlık

Malzemeler

Yaz Kampı

Yönerge

(Süre: 25 dk.)

1. Tahtaya yazdığınız kampçıların özelliklerini yüksek sesle okuyun. 

2. Sonra öğrencilerden, kampçılar listesine bakarak çadırlarını paylaşmak istedikleri üç çocuğu 

seçmelerini isteyin. Bu sırada kimse konuşmamalıdır.

3. Herkes seçimini yaptıktan sonra çocukları 8 kişilik gruplara ayırın. Görevlerini anlatın:

a. Kampın sizin bulunduğunuz bölümünde dört çadır var. Her çadır dört kişilik. Grubunuzdaki kişi sayısı 

ve seçtiğiniz kampçılarla birlikte toplam en fazla 16 kişi olması gerekiyor. Kendi grubunuzda, bu dört 

çadırdan her birinde kimlerin kalacağını belirleyin.  Elinizdeki kâğıda dört çadır şekli yapın, her çadırda 

kalacak dört kişiyi belirtin ve bunu tahtaya asın.
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4. Çocuklara diğer grupların çadır şemalarına bakmaları için zaman tanıyın. Sonra kampçılar 

listesini sırayla okuyun ve her bir kişinin her grup tarafından hangi çadıra verildiğini ortaya 

çıkarın. Böylece çocuklar aynı kampçıları başka kimlerin seçtiğini de öğrenmiş olacaktır. 

Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme

(Süre; 15 dk.)

1. Etkinliğin sonuçlarını tartışın:

a. Sizinle aynı çadırda kalacak diğer üç kişiyi seçmek güç oldu mu? Olduysa neden, olmadıysa neden?

b. Kimi çocukları çadır paylaşımı için çok kişinin seçmiş olduğu durumlar var mı? Neden?

c. Hiç seçilmeyenler de var mı? Neden?

d. Adını hiç bilmediğiniz bir yerden gelen çocuğu seçmeye sizi ne yöneltti? 

2. Bu etkinlik sonrasında neler hissettiniz?

a. Grup içinde anlaşmaya varmak güç mü oldu?

b. Sonuçtan kim memnun, kim değil?

c. Tercihlerinizi nasıl yaptığınız hakkında?

3. Bu etkinliği gerçek yaşamdaki durumlarla karşılaştırın:

a. Durum gerçekçi miydi?

b. Kiminle birlikte olacağınız konusunda tercih yapmanızı gerektirecek başka durumlar aklınıza geliyor 

mu?

c. Seçim yapmak nasıl bir şey?

d. Gerçek yaşamda seçilmek nasıl bir şey? Seçilmemek?

e. Gerçek yaşamda buna benzer ne tür tercihler yapıyorsunuz?

f. Bütün çocukların tercihte bulunma hakkı var mıdır? Tercih edilme hakkı? 

4. Hiç görmediklerimiz dahil başkaları hakkında nasıl görüş oluşturduğumuzu tartışın:

a. Çocukları ne aynı yapar? Neler onları farklı yapar?

b. Hiç karşılaşmadığınız çocukların hep aynı oldukları fikrine nereden varıyorsunuz?

c. Bu çocukların nereden geldiklerini nasıl öğreniyorsunuz?

d. Sizin hakkınızda kalıplaşmış yargılar taşıyan kişiler var mıdır? Ya da tüm çocuklar hakkında? 

e. Sizin başkaları hakkında kalıplaşmış yargılarınız var mı?

f. Kalıplaşmış yargılara dayalı haksız görüşler belirtmekten kaçınmak için neler yapabiliriz?

g. Kalıplaşmış yargılar neden ayrımcılığa yol açar? 
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Eylem fikirleri

Grubun eş veya ekip belirleyeceği bir sonraki seferde öğrencilere bu etkinliği ve tercih konusunda neler 

öğrendiklerini anımsatın.

Uygulayıcılar için ipuçları

Kalıplaşmış yargıları güçlendirecek şeylerden kaçınmaya çalışın. Böyle bir durum etkinliğin amacını da 

boşa çıkarır.

İstediğiniz öğrenme sonuçlarına ulaşmak ve etkinliği bu doğrultuda biçimlendirmek için kampçılar 

listesini titizlikle seçin ve/veya uyarlayın. Sınıfınızdaki herhangi bir öğrencinin kampçılardan birine 

benziyor olmamasına dikkat edin. Küçük çocuklar için, tanımlamaları, özellikle gelinen yerleri basitleştirin. 

Ancak, listedeki kampçılardan birinin hiç olmayan bir yerden geliyor olması mutlaka gereklidir. Çünkü 

böylece çocuklar hiçbir şey bilmedikleri bir konuda tercih yapmak durumunda kalacaklardır. 

Eğer bu çocuklar için yaz kampı veya aynı çadırı paylaşma gibi durumlar gerçekçi değilse, gene yakın 

ilişkiyi (örneğin okulda aynı sırada olma, aynı yurtta ve odada kalma gibi) öngören bir başka ortam 

düşünün. 

Kampçılar listesine ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçının. Öğrencilerin tercihlerini sadece bu listeden 

hareketle yapabileceklerini vurgulayın. 

Kimi öğrenciler tercih yapamayabilirler ve çadırı kiminle paylaşacaklarının kendileri için önemli 

olmadığını söyleyebilirler. Bu durumda onlara çadırlarını kiminle paylaşmak istemediklerini sorun. Böyle 

bir durumda da sonuçlar karşılaştırılabilir.

Sınıftaki kimi gruplar ya da öğrenciler çadırı kendi aralarında paylaşıp “yabancı kampçıları” başka 

çadırlara koymayı tercih edebilirler. Böyle durumlarda müdahale etmeyin, çünkü sonuçlar pek çok 

şeyi ortaya koyabilir. Bu arada, çocuklara kendileri gibi kişileri tercih etmelerinin yanlış bir şey olduğu 

izlenimini de vermeyin. Her tercihin mutlaka bir ayrımcılık içermesi gibi bir kural yoktur. 

Uyarlamalar ve Çeşitlemeler

Etkinliği daha kısa tutmak için: 

Çadırlar daha küçük tutulabilir. Böylece her öğrenci bir veya iki çadır arkadaşı seçer. 

Aralarından tercih yapılacak kampçı sayısı daha az tutulabilir.

3. adımdaki küçük grup çalışmasından vazgeçilebilir.

Küçük gruplarda karar alınmasını kolaylaştırmak için, grup üyeleri tarafından tercih edilen tüm 

kampçıların listesini yapın. Ardından, bütün kampçılar paylaşılıncaya kadar her çocuk sırayla tercih 

belirtir. 

Kampçılarla ilgili anlatımlar daha küçük yaşlardaki çocuklar gözetilerek uyarlanabilir 
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Kullanılacak Malzeme: Kampçı Listesi

Yaz Kampı

Siz ve ülkenin dört bir tarafından çocuklar Yaz Kampına henüz yeni geldiniz. Kimse birbirini tanımıyor. 

Kamp yöneticileri iki hafta süreyle çadırınızda kimlerin kalacağını seçebileceğinizi söyledi. Her çadırda 

dört çocuk kalacak. Sizinle aynı çadırda kalacak üç çocuğu seçebileceksiniz. 

Kampçılar

Bu listeden, çadırınızı paylaşmak istediğiniz 3 çocuk seçin!

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

1. Bacağı kırık ve değnekle yürüyebilen bir çocuk. 

2. Kulağında altın küpe olan Roman bir çocuk. 

3. Kızıl saçlı ve çilli bir çocuk. 

4. Kung Fu tişörtlü bir çocuk. 

5. Şişman bir çocuk 

6. Kürt kökenli esmer bir çocuk.

7. Suriyeli göçmen bir çocuk 

8. Yanında rehber köpeği olan kör bir çocuk. 

9. Kalın gözlüklü ve yüzü benli bir çocuk.

10. Fenerbahçe formalı bir çocuk.

11. Siyah gözlü ve üzerinde kuru kafa bulunan siyah bir tişört giyen bir çocuk. 

12. Köyde yaşayan bir çocuk.

13. İletişim için işaret dili kullanan bir çocuk.

14. Afrika’dan gelen siyahi bir çocuk.

15. Pek de akıllı gibi görünmeyen bir çocuk. 

16. İstanbullu Ermeni bir çocuk.

17. Çok düzgün konuşan sarışın bir çocuk.

18. Sürekli hıçkırığı var gibi görünen bir çocuk.

19. Tam sizinki gibi ceketi olan bir çocuk.

20. Sürekli MP3 dinleyen bir çocuk. 
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Sevgili Günlük
Konular

Süre 40 dakika

30-60 çocuk

Etkinlik türü

Hedefler

Hazırlık

Malzemeler

Yönerge

(Süre: Öykü Okuma 10 dk. - Tartışma 15 dk.)

1. Üç çocuk, en son yaz kampı sırasında tuttukları  yazdıkları anılarını okumamıza izin vermiştir. 

Sınıfı üç gruba bölün ve ilk gruptakilere okumaları için Melda’nın günlüğünü, ikinci gruptakilere 

Ayşe’nin günlüğünü üçüncü gruptakilere de Arda’nın günlüğünün metinlerini dağıtın.

2. Öğrencilerden grup halinde günlüğü okumalarını isteyin.

3.  Öyküleri okuduktan sonra öğrencileri bir araya toplayın ve kamptakilerin bir gün içinde 

yaşadıklarını ele alın (bilmece çözme, öğle yemeği, futbol, sal yapma, nehri geçme). Bunlardan 

her birinde durun ve kendi gruplarında okudukları karakterlerin ne yapmış, ne düşünmüş ve ne 

hissetmiş olduğunu öğrencilere sorun. Bu noktadayken, çocukların kampçıların farklı tepki ve 

duygularının nedenlerine girmelerinden kaçının.

4.  Aşağıdaki türde sorular sorarak üç çocuğun aynı olaylara ilişkin nasıl olup da bu kadar farklı 

deneyimler yaşamış olabileceklerini tartışın:  

a. Bu çocuklar birbirlerini neden yanlış anladılar?

b. Eğer birbirlerinin yaşamları konusunda daha fazla bilgi sahibi olsalardı farklı davranmış olabilirler 

miydi? Nasıl?

c. Birbirlerini nerelerde yanlış anladılar?

d. Bu yanlışlara nasıl düştüler?
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e. Bir başkası hakkındaki görüşlerinizde yanlışlar yaptığınız oldu mu?

f. Başkaları hakkında yanlış yargılarda bulunursak ne olur?

g. Başkalarıyla ilgili yanlışlar yapmaktan nasıl kaçınabiliriz? 

Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme (Süre: 15 dk.)

1. Aşağıdaki türde sorular sorarak etkinlik hakkında bilgi alın:

a. Bu üç öykü hakkında ne düşünüyorsunuz?

b. Böyle bir gün hoşunuza gider miydi? Evetse neden, hayırsa neden?

c. Bu öyküler gerçekçi mi?

d. Bu çocuklardan herhangi biriyle kendinizi özdeşleştirebiliyor musunuz? Hangisiyle? Neden? 

e. Yoksul olsanız veya okuma yazma bilmeseniz bile arkadaşlarınız olabilir mi?

f.  Arkadaşlık ne anlama gelir?

g. Yaşadığınız toplulukta başkalarına göre daha dezavantajlı durumda kişiler var mı? Kimler?

h. Bu durumu değiştirmek için neler yapabiliriz? 

2. Aşağıdaki türde sorular sorarak etkinliği insan haklarıyla ilişkilendirin: 

a. Kamptaki çocuklar hangi insan haklarından yararlanmaktaydılar?

b. Evlerinde hangi insan haklarından yararlanırlar?

c. Bu çocuklardan herhangi birinin hakları ihlal edildi mi?

d. Bu ihlalden nasıl etkilendiler? Bu durum geleceklerini ne yönde etkiler?

e. Bunun gibi hak ihlallerini önlemek için neler yapılabilir? 

Eylem fikirleri

Kendi grubunuz içinde benzer yanlış anlamalardan kaçınmak için birlikte çalışmanın davranış kuralları 

üzerine konuşabilir ve/veya bunların listesini hazırlayabilirsiniz.

Uygulayıcılar için ipuçları

Öyküler kimi öğrencilere aşırı gerçek dışı veya yabancı gelebilir. Bu durumda öyküleri kendi öğrenci 

grubunuzun gerçekliklerine ve duyarlılıklarına uyarlayın. Ancak bunu yaparken gerçek yaşamlarına çok 

benzeyen öykülerle bazı öğrencileri yalıtılmış duruma düşürmekten veya mahcup etmekten kaçının. 

Özellikle engelli çocuklarla çalışma yaparken, çocukların kendileriyle ve çevrelerindeki başkalarıyla 

ilgili tutumlarına duyarlı olun. Çocukların, engelli arkadaşlarının dezavantajlı durumlarını tartışmalarına 

izin verin; ancak bunu, çocukların yaşamlarında istedikleri fırsatlara sahip olmaları ve haklarına saygı 

gösterilmesi gerektiğine ilişkin vurgularla dengeleyin.
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Kimi öğrenciler kendilerini öykülerde geçen çocuklarla özdeşleştirebilecekleri için, bilgi alma 

bölümünde titiz olmak gerekir. Bu öykülerin kimi çocuklarda tetikleyebileceği kalıplaşmış yargılara dikkat 

edin. (Örneğin durumları iyi olan çocuklar için “Bunların hiç sorunu yok”, “Bunlar züppe” türü, dezavantajlı 

çocuklar içinse “Onları destekleyecek aileleri yok ki” veya “Hepsi tembel” türü yargılar). Bu öykülerin 

önemi, başkalarının, yanlış varsayımlara dayanarak hemen sonuçlara sıçramak yerine nasıl davrandıklarını 

çocukların kavramalarına imkan tanımasıdır. 

Tartışmalar sırasında, belirli bir karakterin ne yaptığı ile ne düşündüğü ve hissettiği arasında net bir 

ayırım yapın. 

Uyarlamalar ve Çeşitlemeler:

Her üç öyküyü de öğrencilere yüksek sesle siz  okuyun veya onlardan yüksesk sesle okumalarını isteyin. 

Sonra, 3. adımdaki gibi tartışmayı açın. Birlikte sorgulama sorularını her öykünün ardından ya en sonda 

yöneltebilirsiniz.

Öğrenciler, başka bir ders saatinde kamptaki üç çocuğun günün her bölümünde yaptıklarını 

canlandırsınlar. Ardından bunu yapan çocuklara her seferinde neler hissettiklerini sorun. Bir başka yol 

olarak da, gruptaki iki çocuktan kamptaki her bir çocuğun durumunu canlandırmasını isteyin. Bunlardan 

biri çocuğun dışa karşı söylediklerini ve yaptıklarını, diğeri ise o çocuğun iç duygu ve düşüncelerini 

canlandırabilir.

Daha küçük yaşlardaki öğrenciler için kamptaki günün nasıl geçtiğini hatırlamaları için görsel 

malzemelere gerek olabilir. Gereğinden çok bilgi dikkati dağıtabilir ve bilgi alma bölümünü çok 

güçleştirebilir. Öğrencilerin bir diğerine geçmeden önceki öyküyü iyi kavramış olmaları önemlidir.

Etkinlik Türkçe dersi kapsamında da kullanılabilir.
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Aşağıdaki öyküler aynı yaz kampında birbirleriyle ilk kez tanışan üç çocuğun günlüklerinden alınmıştır. 

Çocuklar aynı yaşlarda olup aynı etkinliklere katılmışlardır. Bir gün kamptaki gençlik liderleri “Büyük 

Serüven Günü” düzenlemiştir. Gece, üç çocuk da o günle ilgili izlenimlerini günlüklerine yazmıştır. 

Melda, el feneri ışığında yatak örtüsünün altında yazıyor. 

Sevgili Günlük,

Ne güzel gündü ama! Bir sürü çılgınca şey yaptık ve öyle sanıyorum ki yaşamımın en güzel günlerinden 

biriydi. Heyecan verici şeyler yaptık, hatta bunlardan kimileri tehlikeli bile olabilirdi. Ama hiç korkmadım. 

Hoşlanacaklarını umduğum kimi şeylerden hoşlanmayan arkadaşlarımdan farklıydım. Ayşe ve Arda’nın 

bugün bu kadar tuhaf olmaları ise iyi değildi.

Ama en iyisi baştan anlatayım. Sabah kalktığımızda liderlerimiz bizi gruplara ayırdı. Benim grubumda 

Ayşe ile Arda vardı. İkisini de severim. Dün de birlikteydik ve birbirimize fıkralar anlatıp gülmüş, hoş 

vakit geçirmiştik. Lider bize her biri gizli şifreli üç mesaj verdi. Bunları çözecektik. Çözümü ilk bulan ben 

oldum. Bir süre sonra Arda da çözdü. Ama Ayşe çok ağırdı. Kendisine yardıma ihtiyacı olup olmadığını 

sorduğumda bu oyunu sevmediğini, gizli şifre çözmenin kendisine çok sıkıcı geldiğini söyledi. Sonra fark 

ettim ki elindeki kâğıdı ters tutuyor. Güldüm ve böyle bakarak hiçbir şeyi çözemeyeceğini söyledim. Bana 

öfkeyle baktı ve kâğıdı buruşturup attı. “Böyle şeyler okumak değil oyun oynamak istiyorum” dedi. Pek 

akıllı olduğunu sanmıyorum. Okumayı söküp sökmediğinden de emin değilim; eğer bilmiyorsa tuhaf, 

çünkü benim yaşımdaki herkes okuma yazma biliyor!

Sonuçta 3 mesajın anlamlarını çözebildik. Sonra nehir kenarına giderek bir başka takımla futbol maçı 

yaptık. Çok eğlenceliydi. Maçı kazanmak üzereyken Ayşe’nin bir hatası yüzünden kaybettik. Top ne zaman 

kendisine gelse eliyle dokunuyor, diğer takımdakilere tekme atıyor, pek çok hata yapıyordu. Sanki daha 

önce hiç futbol oynamamış gibiydi. Bu da tuhaf. Oysa biz her okul bitiminde maç yaparız. Bir dahaki 

sefere Ayşe ile aynı takımda oynamayacağım. 

Öğle yemeğinden sonra –buradaki yemekler gerçekten berbat– nehri geçmek için kendimize bir sal 

yapmamız gerekiyordu. Gerçekten heyecanlı bir işti. Çünkü ağaç parçaları bulup bunları ipler ve cins 

cins düğümlerle birbirine bitiştirecektik. Ayşe ile ben kalın ve sağlam ağaç parçası ararken Arda tutup 

incelerini getiriyordu. Ona erkek olduğundan en az bizler kadar sıkı çalışması gerektiğini söyledim. Bize 

başının döndüğünü ve sırtının ağrıdığını söyledi. Bana kalırsa çalışmamak için mazeret uyduruyordu. 

İşimizi bitirdiğimizde, yaptığımız salın en iyisi olduğu görüldü. Liderimiz bile bunu kabul etti. Sonra, lider 

3’e kadar sayacak, biz de salın üzerine atlayıp nehirde karşıya geçecektik. Önce ben hamle yaptım, ama 

Dağıtılacak Malzeme: Öyküler
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suya düştüm. Brrr… Öyle soğuktu ki önce bir çığlık attım. Bereket versin liderimiz bana yardım etti ve 

sonrasında hepimiz gülmeye başladık. Arkadaşlarıma suyun ne kadar soğuk olduğunu anlatırken Arda 

oyuna devam etmek istemediğini söyledi. Sanırım suyun soğukluğu onu ürkütmüştü. Arda’nın böyle 

ödlek biri olduğunu bilmiyordum. Önce ağaç toplama işi, sonra da sal!  Ona daha cesur olması gerektiğini 

söylediğimde ağlayarak uzaklaştı. Ben de artık onunla aynı grupta olmak istemiyorum. Gerçekten de, 

grup liderine gidip beni bir başka gruba koymasını söyleyeceğim. Çünkü Ayşe aptal, Arda da muhallebi 

çocuğu. Bu olaylardan sonra Ayşe ve Arda ile bir daha hiç konuşmadım... Durun bir dakika, kamp 

nöbetçileri geliyor galiba. Sana iyi uykular sevgili günlüğüm. Yarın sana yeni haberler getiririm. 

Sevgiler, Melda

Aşağıdaki günlük, liderlerden birinin yardımıyla Ayşe tarafından yazıldı: 

Merhaba günlük, 

Benim adım Ayşe ve sen benim ilk günlüğümsün. Umarım uzun süre benimle kalırsın. Grubumuzun 

liderinden bu sayfayı benim için yazmasını istedim. Bana, büyüdüğümde kampta neler olduğunu 

buradan okuyabileceğimi söyledi. Doğrusu bu fikir hoşuma gitti. Diğer çocuklardan uzaktayız, çünkü 

onların bu işte bana grup liderinin yardımcı olduğunu bilmelerini istemiyorum. 

Bugün etkinliklerle dolu bir gündü. Sabah Melda ve Arda ile aynı grupta olmak zorundaydım. Arda’yı 

Melda’dan daha çok seviyorum. Melda her şeyi en iyi kendisinin bildiğini sanıyor! 

Her şey, çözmemiz gereken şifrelerle verilen mesajlarla başladı. Böyle şeyleri sevmiyorum, çünkü henüz iyi 

okuyamıyorum. Melda ise hep acele ediyor, bağırıp çağırıyor. Keşke iyi okuyabilseydim. O zaman dünyada 

ne kadar kitap varsa hepsini okurdum.  Ne var ki, babam evden ayrıldığından bu yana annem dışarıda 

çalışıyor ve ben de evde küçük kardeşlerime bakıyorum. Aslında okula gitmek istiyorum, ancak annem 

sürekli yiyecek bir şeylerimizin olmasının kitap okuyabilmekten daha önemli olduğunu söylüyor. Melda 

ve Arda’nın benim okuma bilmediğimi öğrenmelerini istemiyordum. Bu nedenle sanki şifreyi çözmeye 

çalışıyormuşum gibi yaptım. Ama sonra Melda bana güldü. Ben de hem üzüldüm hem de kızdım. 

Futbol oynarken de buna benzer şeyler oldu. Takımımızın kazanmasını gerçekten istiyordum, ama her 

yaptığım yanlış oldu. Bu oyunu benim dışımda herkes biliyor. Okuldan döndüklerinde çocukları hep 

futbol oynarken görüyorum. Ama annem bana “oynamaya zamanın varsa çalışmaya da vardır” diyor. Bu 

yüzden top oynamasını bir türlü öğrenemedim. 

Öğle yemeğinden sonra nehri geçmek için sal yapmaya gittik. İşte, burada Melda’dan da Arda’dan da iyi 

olduğumu sanıyorum. Dayanıklı bir sal için nasıl ağaç gerektiğini ve nasıl düğüm atılacağını biliyorum. 
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Ama Arda o kadar tuhaf davrandı ki. Melda ona suyun çok soğuk olduğunu söylediğinde korkusundan 

neredeyse altına yapacaktı. 

Umarım yarın gene aynı grupta oluruz. Onlara benim de çok şey yapabileceğimi göstermek istiyorum! 

Ayrıca kamptaki liderleri de çok sevdim. 

Yarına kadar hoşça kal. 

Ayşe

Arda’nın birkaç yıldır tuttuğu büyükçe bir hatıra defteri var. ‘Büyük Serüven Günü’ için yazdıkları 

şöyle: 

Sevgili günlüğüm,

Ne kadar üzgün ve düş kırıklığı içinde olduğumu anlatmak için sana bir kez daha yazıyorum. Sabah, 

hoşuma giden kimi etkinlikler yaptık. Evde de hep böyle şeylerle uğraştığımdan gizli şifrenin çözülmesi 

bana kolay geldi. Futbolda ise her zamanki gibi kalede durdum. 

Öğle yemeği çok güzeldi, belki de yediklerimin en iyisi. Evde hep küçük kardeşlerimden sonra yemeğe 

oturmak zorundayım; burada ise rahatça ve istediğim kadar yiyebiliyorum. Beklemek zorunda değilim. 

Hatta ikinci kez bile alabiliyorum. Hoşuma da gidiyor. Galiba kilo alıyorum. Döndüğümde o eski “bir deri 

bir kemik” çocuk olmayacağım! 

Ancak, öğleden sonra berbattı. Koca koca ağaç parçalarıyla sal yapıp buz gibi suyu geçecektik. Hiç 

sevmediğim bir iş. Çünkü eminim hastalanırım ve bunu hiç istemiyorum. Babam bana yeni bir işe 

girdiğinde beni hastaneye götüreceğini ve orada sorunlarımın çözüleceğini söylüyor.  O zaman istediğimi 

yapabilecek, yatakta yatmaktan kurtulacakmışım. Keşke babam yarın yeni bir iş bulsa. O zaman hızla 

iyileşebileceğim! Bunu kamptaki diğer çocuklara söylemek istemiyorum, çünkü söylersem evde hiç 

paramızın olmadığı ortaya çıkar ve bu yüzden benimle alay ederler. 

Sevgili Günlük, ne zaman yeniden sağlıklı olabileceğim? Ben de diğer çocuklar gibi olmak istiyorum. 

Oynamak, koşmak, atlamak istiyorum. Umarım en kısa zamanda olur, ama hiç olmayacağından 

korkmuyor da değilim. 

İyi uykular sevgili günlüğüm. Yarın da anlatırım. Sırlarımı bir tek sen biliyorsun. 

Arda
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3.2.3 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uygulamaları

- Bir Varmış Bir Yokmuş…

Konular

Süre 40 dakika

30-60 çocuk

Etkinlik türü

Hedefler

göstermek

rollerini tartışmak 

Hazırlık

Malzemeler

Yönerge  

(Süre: Öyküyü okuma 10 dk. – Tartışma 15 dk.)

1. Çocuklara bir öykü anlatacağınızı, dikkatle dinleyerek öyküde alışılmışın dışında noktalar olup 

olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini açıklayın. Değiştirilmiş öyküyü çocuklara okuyun. Zaman 

zaman durarak “sizce alışılmışın dışında bir şey var mı?” diye sorun. Çocukların hepsi öyküdeki 

rol değişimini anladıktan sonra öykünün geri kalan kısmını okumak gerekmeyebilir veya bu 

noktadan hemen sonuca geçebilirsiniz. 

2. Aşağıdaki türde sorular sorarak öyküyü tartışın:

a. Öyküyü beğendiniz mi? 

b. Öyküde alışılmışın ötesinde bir şey gördünüz mü?

c. Alışılagelmişin dışında bir şey olduğunu ne zaman anladınız? Örnekler vermelerini isteyin.
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Şema 1. Kalıplaşmış cinsiyet rolleri

4. Bu şemayı tartışın:

Bu şemayı öykünün bilindik versiyonu ile karşılaştırın.  Öykünün bilindik versiyonunda karakterlerin 

cinsiyetlerine göre yaptıkları tipik işler ve sergiledikleri özellikler var mı? (örneğin Kül Kedisi evde kalır, 

ağlar, kendisine kötü davranılır, güzel gisileri olur. Prens ise kendine eş bulmak için harekete geçer, Kül 

Kedisini bulmak için akıllıca bir plan yapar)

5. Yeni bir şema daha yapın: 

a. Çocuklardan, önce dinledikleri öyküde kadınları ve erkeklere ait alışılagelmişin dışındaki özellikleri 

hatırlamalarını isteyin. 

b. Sonra gerçek yaşamda, kendi tanıdıkları kadınlar ver erkeklere dair gözlemlerinden alışılagelmişin 

dışında olan özellikleri ve davranışları düşünmelerini söyleyin. 

3. Gündelik yaşantımızdan ve beklentilerimizden farklı olan şeylerin bize alışılmışın dışında (farklı 

ya da tuhaf) geldiğine işaret edin. Çocuklara, erkekler ve kadınlar ait özellikleri ve yaptıkları işleri, 

kendi gündelik hayatlarından örneklerle düşünmelerini söyleyin. Önerilerini, aşağıdaki gibi bir 

tabloda toplayın. 

ERKEKLER/
OĞLAN 
ÇOCUKLAR

KADINLAR/
KIZ ÇOCUKLAR

ALIŞILAGELDİK 
ÖZELLİKLER

Meraklı, akıllı, cesur, 
gürültücü, macera sever, başkalarını düşünen, 

ALIŞILAGELDİK
ETKİNLİKLER

Sporu sever, kavga eder, 

korkar
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Şema 2. Kalıplaşmış olmayan cinsiyet rolleri

YETİŞKİN/ERKEK 
ÇOCUKLAR

KADINLAR/KIZ 
ÇOCUKLAR

ALIŞILMIŞIN 
DIŞINDA
ÖZELLİKLER  

ALIŞILMIŞIN 
DIŞINDA
ETKİNLİKLER

ister, evde kalır Kendi 
kaldırır, kocasını seçer ve 

6. Çocuklara, tipik özellikler ve etkinliklerle ilgili (kalıplaşmış cinsiyet rolleri) şemalarına 

bakmalarını söyleyin. Ardından onlara, bunlardan hangilerinin kadınlar ve erkeklerle ilgili 

biyolojik gerçekler olduğunu sorun. 

7. Ardından alışılmışın dışında özelliklerin (kalıplaşmış olmayan cinsiyet rolleri) yer aldığı şemaya 

bakmalarını söyleyin. Alışılmışın dışında özelliklere sahip olan, etkinliklerde bulunan erkek / kadın 

tanıyıp tanımadıklarını sorun. 

8. İki şema arasındaki farklardan yararlanarak “Kalıplaşmış yargı” sözcüğünü açıklayın ve örnekler 

verin. Kadınlar ve erkekler arasındaki farkların biyolojik farklılıklardan değil, toplumsal olarak 

ortaya çıkan inanç ve tutum gibi “kalıplaşmış” yargılardan kaynaklandığını vurgulayın.

9. Para kazanma, çocuk büyütme ve ev işleri yapma gibi rollerin günümüzde hem kadınların hem 

de erkeklerin ortak sorumlulukları olduğuna işaret edin.    
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Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme 

(Süre: 15 dk.)

1. Çocuklar “kalıplaşmış yargı” kavramını kavradıklarında onlara aşağıdaki türde sorular yöneltin: 

a. Erkeklerin ve kadınların nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin kalıplaşmış yargılara karşı çıktıklarında 

insanlara nasıl davranılır?

b. Cinsiyet farklılığına dayalı kalıplaşmış yargılara dayalı yaklaşımlar, yetişkin erkekler ve erkek çocuklar 

açısından nasıl haksızlar yaratır? Peki ya kadınlar ve kız çocuklar açısından? 

c. Cinsiyet farklılığına dayalı kalıplaşmış yargılar kadınlar ve erkekler, erkek çocuklar ve kızlar arasında 

nasıl eşitsizlik yaratır? 

2. Bu tür kalıplaşmış yargılara karşı çıkılmasında siz ne yapabilirsiniz?

3. Çocuklara, cinsiyet farklılığına dayalı kalıplaşmış yargılar ile insan hakları arasında herhangi 

bir ilişki kurup kuramadıklarını sorun. Herkesin, cinsiyete dayalı kalıplaşmış yargılar dahil olmak 

üzere her tür ayrımcılıktan kurtulmuş olma hakkı olduğunu anlamalarına yardımcı olun. 

4. Çocuklara etkinlik hakkında ne hissettiklerini sorun.  

Takip önerileri

Çocuklara, erkek ve kız çocukların daha eşit oldukları, geleneksel olanın dışında roller ve özellikler 

taşıdıkları başka öyküleri ve filmleri araştırmalarını söyleyin.

Eylem fikirleri

Şu soruyu sorun: “Çevremizdeki insanlara, erkek çocukların/erkeklerin ve kız çocukların/kadınların 

davranması gerektiği gibi davranmadıkları için ayrımcılık uygulanıyor mu? 

a. Özellikle çocukların gündelik yaşamlarından örnekler vermelerini isteyin.

b. Çocuklardan, böyle durumlarda ayrımcılığa karşı ne söyleyebilecekleri veya yapabilecekleri konusunda 

bir rol oyunu yapmalarını isteyin. 

Uygulayıcılar için ipuçları

Bu etkinlikteki amacınız, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek ve çocukları gerek kendilerinin 

gerekse başkalarının cinsiyet rolleriyle ilgili varsayımlarını sorgulamaya özendirmektir.

Etkinliğin amacına ulaşabilmesi için mümkün olduğu kadar fazla sayıda ve farklı çocuğa söz vererek 

hepsinin etkin katılımını sağlamaya çalışın.

çevreden çevreye ve hatta aileden aileye farklılık gösterebilir. Bu arada “eşitliğin” her zaman “aynı olmak” 

anlamına gelmediğini de vurgulayın. 
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Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme sorularını yöneltirken, iki konuda duyarlı davranın: 

1) Kimi çocuklar ya da anneleri - ablaları geleneksel cinsiyet rolleri nedeniyle yoğun bir ayrımcılığa 

maruz kalıyor olabilir. Gündelik yaşamlarıdan örnekler isterken ve buna karşı ne yapılabileceği 

tartışılırken dikkatli olun.           

2) Kimi çocuklarla, geleneksel olmayan cinsiyet rolleri nedeniyle zaten alay ediliyor, bu çocuklar 

bu yüzden dışlanmaya maruz kalıyor olabilir. Böylelerini rahatsız edebilecek tartışmalara izin 

vermeyin. 

Küçük çocuklar söz konusu olduğunda “toplumsal cinsiyet” veya “toplumsal cinsiyet rolleri” gibi terimleri 

kullanmanız gerekmez. Bununla birlikte, gelişim araştırmaları okul öncesi çağlardaki çocukların bile 

cinsiyetle ilgili farklı beklentileri anlayabildiklerini göstermektedir. 

Uyarlamalar ve Çeşitlemeler 

Etkinliği 2 ders saati boyunca işlemek imkanı varsa; çocukların dörder kişilik küçük gruplar halinde 

şemaları oluşturmasını sağlayın. Birinci şema  (kadınların ve erkeklerin alışılmış özellikleri ve uygulamaları) 

gruplarına gitsinler ve gerek öykülerde gerekse gündelik yaşamda kadınların ve erkeklerin alışılmışın 

dışında olan özellikleri ve uygulamalarıyle şemalarını tamamlasınlar. Grubun tümüyle yapılan tartışmanın 

ardından birlikte sorgulama ve değerlendirme aşamasına geçin. Sınıf mevcudu çok kalabalık değilse, 

şemalardan biri küçük grup çalışması ile hazırlanıp, etkinlik bir ders saati içinde tamamlanabilir. 

popüler olan bir film seçilebilir. Bu durumda anlatıya cinsiyet rolleri değiştirilmiş olarak başlayıp ve 

öykünün gerisini çocukların  getirmesi istenebilir. 



85

Bir zamanlar mutsuz bir erkek çocuk varmış. Bu çocuk babasını kaybettikten sonra annesi eve iki 

oğlu olan dul bir başka adam getirmiş. Üvey babası onu hiç sevmemiş. Adam her türlü hoş sözü 

kendi oğulları için söyler, iyi şeyleri ancak onlar için yapar, onları kayırırmış. Son moda giysiler, güzel 

yiyecekler ve özel muamele hep onların hakkıymış. Bizim zavallı ve mutsuz çocuğumuz ise hiçbirine layık 

görülmezmiş. Giydikleri, üvey kardeşlerinin eskileri, yedikleri ise onların yediklerinden arta kalanlarmış. 

Bütün gün çalıştığından, alışverişe gittiğinden, evde yemek pişirdiğinden ve temizlik işleri yaptığından 

dinlenecek zaman da bulamıyormuş. Ancak akşam olduğunda mutfaktaki ateşin önünde biraz 

oturmasına izin veriliyormuş. 

Tek başına geçen bu uzun gecelerde çocuk bir yandan ağlayıp evdeki kediyle konuşurmuş. Kedi ona 

“miyav” dediğinde aslında söylediği şuymuş: “Haydi, keyiflen! Sende üvey kardeşlerinin hiçbirinde 

olmayan bir şey var ve o da güzellik.” 

Kedinin söylediği doğruymuş. İsli paslı yüzüyle, döküntü giysileri içinde bile güzel bir çocukmuş. Üvey 

kardeşleri ise ne kadar iyi giyinirlerse giyinsinler, beceriksiz ve çirkinlermiş ve hep öyle kalacaklarmış. 

Günlerden bir gün eve güzel yeni giysiler, ayakkabılar ve takılar gelmeye başlamış. Kraliçe bir 

balo düzenliyormuş ve üvey kardeşler de bu baloya davetlilermiş. Hepsi ayna karşısında baloya 

hazırlanıyormuş. Zavallı çocuk ise ayna karşısındakilerin giyinip kuşanmalarına ve süslenmelerine yardım 

ediyormuş. Kalkıp “ben gitmeyecek miyim” diye sormayı aklından bile geçirmemiş çünkü sorarsa “Sen 

mi? Sevgili oğlum, senin işin evde kalıp bulaşıkları yıkamak, yerleri silmek ve kardeşlerin için yatakları 

hazırlamak, çünkü eve yorgun dönecekler” türü bir yanıt alacağını biliyormuş.

Kardeşleri ve üvey babası gittiklerinde çocuk gözyaşlarını silmiş ve kediye bakıp iç geçirmiş. “O kadar 

mutsuzum ki.” kedi de “miyav” demiş. 

Tam o sırada mutfak ışıkla dolmuş ve bir peri ortaya çıkmış. Peri ona “sakın korkma” demiş ve devam 

etmiş: “Rüzgâr senin iç çekişlerini bana ulaştırdı. Baloya gitmek istediğini biliyorum ve gideceksin!”  

 

Çocuk yanıtlamış: “Böyle çul çaput içinde nasıl giderim? Oradakiler beni gerisin geriye çevirir.” Peri 

gülümsemiş ve elindeki sihirli değneğiyle bir hareket yapmış. O anda çocuk kendini o güne kadar 

gördüğü en güzel giysiler içinde buluvermiş. 

Kullanılacak Materyal: Değiştirilmiş Masal Örneği   
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Peri: “Böylece giysi işini çözmüş olduk, şimdi sana bir araba bulmamız gerekiyor. Hiçbir kibar bay baloya 

yürüyerek gitmez. Hemen bana bir kabak bul” demiş.

Çocuk “elbette” demiş.

Ardından peri kediye dönmüş, “bana yedi tane fare getir” demiş.  

 

Çocuk elinde güzel bir kabakla dönmüş. Bu arada kedi de kilerde yedi fare yakalamış. “Güzel” demiş 

peri. Değneğiyle sihirli bir işaret yaptığında kabak göz alıcı bir arabaya, farelerden altısı da beyaz ata 

dönüşmüş. Yedinci fare ise, elinde kamçısı, arabayı sürecek son derece iyi giyimli, güzel bir kadın olmuş. 

Çocuk gözlerine inanamamış.

 

“Sarayda seni ben tanıtacağım. Emin ol, onuruna balo düzenlenen Prenses senin güzelliğini görünce 

büyülenecek. Ancak sakın unutma: Balodan tam gece yarısı ayrılıp eve dönmelisin. Çünkü büyü tam gece 

yarısı bozulacak. Gece yarısından sonra araba kabağa, atlar ve arabacı da yeniden fareye dönecek. Sen 

ise gene o eski püskü giysilerin içinde olacaksın, ayağında da güzel dans ayakkabıları yerine o kaba saba 

şeyleri bulacaksın. Anlıyor musun?” 

Çocuk gülümsemiş ve “evet, anlıyorum!” demiş. 

Çocuk balo salonuna girdiğinde ortalıkta çıt çıkmıyormuş. Herkes sözünü yarıda kesip bu şık ve güzel 

insana hayranlıkla bakıyormuş. 

Aralarında “bu kişi kim ki?” diye konuşmalar geçiyormuş. Üvey kardeşler de yeni gelenin kim olduğunu 

merak ediyormuş. Aslında, kırk yıl düşünseler gelen bu güzel kişinin kediyle konuşan kendi üvey 

kardeşleri olduğunu çıkaramazlarmış. 

Sonra Prenses gözlerini bu güzellikten kaçıramaz olmuş. Ona doğru ilerlemiş ve dans etmek istediğini 

söylemiş. Ardından, orada bulunan bütün genç beyleri düş kırıklığına uğratarak gece boyunca hep 

onunla dans etmiş. 

Dans ederlerken Prenses sürekli soruyormuş: “Güzel genç adam, kimsiniz siz?” 

Gel gelelim, çocuk “Kim olduğum önemli mi? Nasıl olsa beni bir daha hiç göremeyeceksiniz” demekten 

başka bir şey söyleyemiyormuş. 
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Prenses ise ısrar ediyormuş: “Sizi tekrar göreceğim, bundan eminim.”

Çocuk baloda gerçekten iyi vakit geçiriyormuş. Ancak, aniden saatin sesini duymuş. Gece yarısını 

bildiren ilk ses! Perinin dediklerini anımsamış ve Prenses’in kollarından sıyrılarak veda bile etmeden 

aceleyle merdivenleri inmeye başlamış. Aceleyle koşarken, dans ayakkabılarından biri ayağından çıkmış, 

ancak durup almayı düşünmemiş bile. Ya saati geçirirse? Bu tam bir felaket olurmuş. Böylece gecenin 

karanlığına karışıp ortadan kaybolmuş. 

Çocuğa delicesine aşık olan Prenses geride kalan ayakkabıyı almış ve ayağı bu ayakkabıya uyan erkekle 

evleneceğini ilan etmiş. Ardından hizmetkarlarına şu emri vermiş: “Ayağı bu ayakkabıya uyan kişiyi gidip 

her yerde arayın. O kişi bulunmadıkça hiçbir zaman huzur bulmayacağım.” Böylece Prenses’in yardımcıları 

her genç erkeğin ayağını ayakkabıyla denemeye başlamış. 

Saraydaki görevlilerden biri çocuğun üvey kardeşleri ve üvey babasıyla yaşadığı eve geldiğinde, elindeki 

ayakkabıyı evdeki bütün erkeklerde deneyeceğini söylemiş. Diğer iki kardeşe ayakkabı hiç ama hiç 

uymamış. Görevli evde başka genç erkek olup olmadığını sorduğunda üvey baba “Yok” demiş. Ancak tam 

o sırada kedi kadının paçalarına yönelerek onu mutfağa doğru götürmüş.

Zavallı çocuk orada, küllerin yanında oturmaktaymış. Görevli ayakkabıyı bir de onda denemiş ve tam 

uyduğunu görmüş. 

Üvey baba

Ancak sözleri ağzına tıkılıvermiş, çünkü peri ortaya çıkmış. 

Değneğini kaldırarak “artık yeter!” diye bağırmış. O anda çocuk bir kez daha gençlik ve şıklığın ışıltısı 

içinde o güzelim giysilere bürünmüş. Üvey baba ve üvey kardeşler şaşkınlıkla ona bakakalmışlar. Görevli 

“benimle gel yakışıklı genç adam, Prenses size nişan yüzüğü takmak için bekliyor” demiş. Böylece çocuk 

neşe içinde saraya yollanmış. Prensesle birkaç gün sonra evlenmişler ve hep mutluluk içinde yaşamışlar. 

Kediye gelince; o yalnızca “miyav” demiş. 
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- Erkekler Ağlamaz
Konular

Süre 40+40 dk.  (2 ders saati)

30 - 40 çocuk

Etkinlik türü

Hedefler

sergilenmesi

Hazırlık
oluşturun

Malzemeler

Yönerge

1. Ders : Konum Alma

(Süre: 40 dk.  - Konum alma 25 dk. – Etkinliğin tartışılması 15 dk.) 

1. Etkinliğin ilk bölümünü çocuklara açıklayın:    

a. Çocuklara bazı ifadeler okuyacağınızı ve bu ifadelerle ilgili düşündüklerine göre uygun renkteki 

işaret kartını havaya kaldırmalarını istediğinizi söyelin. Bu aşamada kendi aralarında konuşmadan, 

kendi düşüncenizi oluşturmalarının çok önemli olduğunu vurgulayın. Hangi rengin hangi duruş için 

olduğunun anlaşıldığından emin olun. İsterseniz tahtaya da yazabilirsiniz. Örneğin;  Katılıyorum: Mavi – 

Bilmiyorum: Beyaz – Düşünüyorum: Sarı  - Katılmıyorum: Kırmızı

b. Her bir ifadeyi okuduktan sonra çocuklara düşünmeleri ve kartlarını kaldırmaları için zaman verin. Her 

bir ifade için 5-8 dakikalık tartışma zamanı ayırın ve mümkün olduğu kadar fazla fikir duymayı önemseyin. 

En fazla 5 ifadeyi tartıştırmaya çalışın. Tartışma aşamasında birbirlerini dikkatlice dinlemelerini ve 

herhangi bir görüşle fikir değiştirirlerse işaret kartlarını değiştirebileceklerini vurgulayın. 
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2. İlk ifadeyi okuyun ve çocukların kartlarını kaldırmalarını bekleyin. Sonra en az sayıdaki karttan 

başlayarak çocuklara neden bu konumu aldıklarını sorun. Başka açıklamaları duyduktan sonra 

fikirlerini değiştirmek isteyen olup olmadığını; değiştiren olursa değiştirme nedenlerini sorun. Bu 

işlemi bütün ifadeler için tekrarlayın.

3. İfadelerin tartışması bittikten sonra çocuklarla etkinliğin bu bölümünü tartışın (bu kısma 10-15 

dk. ayırmaya çaba harcayın): 

a. Bu etkinlikle ilgili sizi şaşırtan herhangi bir şey oldu mu?

b. Sizce bu ifadeler konusunda neden farklı farklı düşünceler ortaya çıktı?

c. Herhangi bir arkadaşınızın gerekçeleri ile fikri değiştirmek nasıldı? 

d. Hangi konumun daha haklı olduğunu nasıl belirleyebiliriz? Herhangi bri konum diğerlerinden daha 

haklı olabilir mi?

 

2. Ders: Bir Konumun Canlandırılması (İsteğe bağlı)

Süre: Grupların hazırlığı 15 dk. – Sunumlar 10 dk.

1. Çocukları en fazla sekiz kişi olucak biçimde beş gruba ayırın ve her gruba ayrı bir ifade verin 

(gruplar kendi istedikleri ifadeleri de seçebilirler). Her grup 15 dakika içinde bu ifadeyi okuyacak, 

tartışacak ve bu ifadeyle ilgili mesaj içeren kısa bir oyun (skeç) hazırlayacaktır.

 2. Her gruptan hazırladığı oyunu sahnelemesini isteyin. Ardından, izleyenlere bu oyunun ne gibi 

bir mesaj içerdiğini sorun. Bu görüşler alındıktan sonra oyunu sahneleyenlere aslında hangi mesajı 

vermek istediklerini sorun. 

Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme

Süre: 15 dk.

1. Aşağıdaki türde sorular sorarak cinsiyet farklılığına dayalı kalıplaşmış yargıların etkilerini 

tartışın:

a. Bu ifadelerde benzer olan yan neydi? Bunlara benzer başka ifadeler biliyor musunuz?

b. Bu gruptaki erkekler veya kızlar için farklı kurallar ve beklentiler var mı? Sınıfta ve okulda? Aile içinde? 

Sizce bunlar anlamlı mı? 

c. Kız ve erkek çocukların nasıl olmaları ve ne yapmaları beklendiği konusunda başka fikirler aklınıza 

geliyor mu? Benzer fikirler ülkemizin başka bölgelerinde de var mı? Avrupa’da? Dünyada?

d. Bir erkek veya kız bu fikirlere katılmayıp başka bir şey olmak veya başka türlü davranmak isterse ne 

olur? Kendiniz hiç böyle bir durumda oldunuz mu? Neler hissettiniz? Ne yaptınız?

e. Erkek ve kadınlardan beklenenler çocuklar gibi yetişkinleri de etkiliyor mu?

2. Aşağıdaki türde sorular sorarak cinsiyet farklılığına dayalı kalıplaşmış yargıları ayrımcılıkla 

ilişkilendirin:     
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a. Erkeklere ve kadınlara ilişkin bu tür ifadeler yapmak istediklerimizi nasıl daraltıyor? Örnek verebilir 

misiniz?

b. Bu tür sınırlamalar insan haklarını nasıl ve ne yönde etkiliyor?

c. Erkek ve kız çocukların istedikleri gibi özgürce davranabilmelerini sağlamak için bugün ve gelecekte 

neler yapabiliriz?

Eylem fikirleri

Çocuklarla birlikte, gruptakilerin birbirlerine nasıl davranmaları gerektiğine ve erkeklerle kızlara eşit 

muamelenin nasıl sağlanacağına ilişkin kişisel ‘davranış kuralları’ hazırlayın. Bunu duvara asın ve grup  

içinde anlaşmazlıklar baş gösterdiğinde bu belgeye başvurun.   

Uygulayıcılar için ipuçları

Bu etkinliğin konusunu oluşturan kalıplaşmış yargıları pekiştirecek tutumlardan kaçının. Cinsiyetle ilgili 

kendi önyargılarınızı ve kalıplaşmış yargılarınızı da hesaba katın ve bunları rol model olarak çocuklara da 

aktarabileceğinizi unutmayın. 

Kızlar ve erkeklerin fiziksel açıdan farklı olmalarına karşın eşit haklara sahip olduklarını ortaya koyan 

ifadeler seçin. Seçtiğiniz ifadeler görüş farklılıklarını açığa çıkaracak ölçüde tartışılabilir olsun.

Kızlarla erkekleri kutuplaştırmaktan kaçının. Oyunlar için, gruba göre, tek cinsiyetli veya cinsiyet 

açısından dengeli gruplar oluşturabilirsiniz.

Ana babanın tutumları çocukları güçlü biçimde etkiler. Bu etkinlikle ilgili olarak ana babalardan hem 

pozitif hem de negatif tepkiler alabilirsiniz. 

Uyarlamalar ve Çeşitlemeler:

Etkinlik iki ders saati için tasarlanmıştır. Grubun durumuna göre iki bölümden biri de uygulanabilir. Eğer 

etkinliğin sadece ilk bölümünü uygulayacaksanız Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme için zaman ayırın. 

Bunun için daha az sayıda ifadeyi tartıştırabilirsiniz. Etkinliğin sadece ikinci bölümünü uygulayacaksanız, 

çocukların daha önce toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık geliştirmiş olmalarına önem verin.

Oyun (skeç) sahnelemek yerine çocuklardan görsel sunum da isteyebilirsiniz (çizim, karikatür, 

dergilerden kesilen resimlerle kolaj vb.).
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ÖRNEK İFADELER
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- Neyi Severim Neyi Yaparım

Konular

Süre 40 dakika 

30-60 çocuk

Etkinlik türü

Hedefler

sonuçlarının görülmesi 

Hazırlık Yok

Malzemeler

Yönerge

(Süre: Kişisel tabloların oluşturulması 10 dk. – Ortak tablo oluşturulması 10 dk.)

1. ‘Kız işi’ veya ‘Erkek işi’ sayılan kimi davranışlar ve etkinlikler var mıdır?” sorusunu sorup 

çocuklardan örnekler alarak cinsiyet rolleri konusuna giriş yapın.

2. Çocuklara kâğıt ve kalem verin. Her çocuktan şunları yazmasını isteyin: 

a. Kâğıdın üstüne erkek mi kız mı olduğunuzu yazın.

b. Kendi cinsiyetiniz neyse bu cinsiyete göre “uygun” bulunan, yaptığınız ve yapmayı sevdiğiniz dört şey 

sıralayın. 

c. Kendi cinsiyetiniz neyse bu cinsiyete göre “uygun” bulunan, yaptığınız, ancak yapmaktan 

hoşlanmadığınız dört şey sıralayın. 

d. Diğer cinsiyet için “uygun” bulunan, sizin de yapmadığınız ve yapmayı istemediğiniz dört şey sıralayın. 

e. Diğer cinsiyet için “uygun” bulunan, sizin de yapmadığınız, ancak yapmayı istediğiniz dört şey sıralayın.

3. Çocuklardan, her soru için verdikleri yanıtlardan bazılarını paylaşmalarını isteyin ve bunları 

aşağıda gösterilen türde bir tabloya yerleştirin.
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Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme

(Süre: 20 dk.)

1. Aşağıdaki türde sorular sorarak etkinliği birlikte sorgulayın:

a. Arkadaşlarınızın yapmayı sevdikleri ve sevmedikleri kimi şeyler sizi şaşırttı mı?

b. Kızlarla erkeklerin yaptıkları / yapmadıkları, sevdikleri / sevmedikleri arasında ne tür benzerlikler ve 

farklılıklar var?

c. ‘Erkek’ işleri yapan bir kıza ne olur? ‘Kız işi’ yapan erkek çocuğa? Bu neden böyle?

d. Neyin erkekler, neyin kızlar için “uygun” olduğu konusunda anne babanız ne düşünürler sizce?

e. Neyin kızlara neyinse erkeklere uygun olduğu konusundaki fikirlerimizi nereden alıyoruz? 

2. Aşağıdaki türde sorular sorarak etkinliği insan haklarıyla ilişkilendirin:

a. Kız ve erkek çocukların yapabileceklerinin sınırlandırılması onları kişisel olarak nasıl etkiler? Aileyi nasıl 

etkiler? Toplumun tamamını nasıl etkiler?

b. Cinsiyet rollerinin (veya cinsiyet farklılığına dayalı kalıplaşmış yargıların) değişmekte olduğunu 

düşünüyor musunuz? Değişiyorsa ne yönde?

c. Cinsiyetinize göre size verilen rolleri ve işleri sorgulamayı hiç düşündünüz mü? Sonuçta ne oldu?

d. Cinsiyet farklılığına dayalı kalıplaşmış yargılar (toplumsal cinsiyet rolleri) neden insan haklarını 

sınırlandırır?

e. Grubumuzda bu tür kalıplaşmış yargıları (toplumsal cinsiyet rollerini) sorgulamak için neler yapabiliriz? 

Eylem fikirleri

Çocuklarla “yapmıyorum ama yapmayı isterdim” kategorisine koydukları şeylerden bazılarını ayrıntılı 

olarak tartışın. Kendi grubunuz içinde fırsatlar yaratarak bunların yapılabilmesine yardımcı olun. 

Çocukların evlerinde anne ve babalarının (ve diğer aile üyelerini) yaptıkları işleri gözlemlemelerini 

isteyin. Bir başka derste bunlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerine konuşun.

Uygulayıcılar için ipuçları

Çocukları, “cinsiyetlerine uygun etkinlikler” arasına davranışsal beklentileri ve fiziksel görünümü de 

katmaları için yönlendirin (örneğin, güzel giyinmeyi sevme, dedikodu yapma, kolay ağlama, küfürlü 

konuşma, kavga etme gibi).

Yapıyorum ve 
seviyorum

Yapmıyorum ve 
sevmiyorum

Yapmıyorum ve 
sevmiyorum

Yapmıyorum ama 
seviyorum

Kızlar ANNEME YARDIM KÜFÜR ETME

Erkekler ODAMI TOPLAMAK ANNEME YARDIM
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Kimi çocuklar “uygun görülmeyen” kimi şeyleri aslında yapmaktan hoşlandıklarını ortaya 

koymaya isteksiz olabilirler veya bundan utanabilirler. Bunun bir engel oluşturmaması için, kâğıtları 

toplayıp karıştırabilirsiniz ve çocuklardan yanıtları herhangi bir cinsiyetten herhangi birinin yanıtları gibi 

okumalarını isteyebilirsiniz. 

Eğer grubunuz için uygunsa, kalıplaşmış yargıların insan haklarını nasıl sınırlandırabileceğini gruptan 

örnekler vermelerini isteyerek tartışın. 

Toplumsal cinsiyet kalıplarına uygun davranmayan çocuklara ne olduğunu sorarken kimi çocuklara ne 

gibi adlar takıldığını ve bu sözlerin sonuçlarını da sorun (“hanım evladı” ya da “erkek Fatma” gibi)
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Yönerge

(Süre: Tanıtım ve el çizimi 4-5 dk. – Köşelerde tartışma 15-20 dk)

1. Aşağıdaki türde sorular sorarak kabadayılık konusunu tanıtın:

a. Kabadayılık ne demektir?

b. İnsanlar hangi yollardan başkalarına kabadayılık taslarlar?

c. Sizce insanlar böyle bir şeyi neden yaparlar?

d. Bu yapılanlar; kabadayılık taslayanları, onların sataştıkları kişileri ve topluluğun tümünü sizce ne yönde 

etkiler?

2.  Öğrencilerden her birinin bir elini defterin üzerine koyarak şeklini çizmelerini isteyin. 

Elin parmaklarından her biri için, kendisine kabadayılık taslandığında o çocuğun destek için 

başvurabileceği birisini düşünmelidirler (örneğin bir arkadaş, öğretmen, okul yöneticisi, polis, 

danışman, ağabey vb. gibi). Düşündüklerini deftere yazmalarını isteyin. Tahtaya büyük bir el 

3.2.4 Akran Zorbalığıyla Mücadele Uygulamaları

- Kabadayılık Sahneleri

Konular

Süre 40 dakika 

30-60 çocuk

Etkinlik türü

Hedefler
derinleştirmek

belirlemek

Hazırlık Odanın dört köşesine 1’den 4’e kadar numara 

gidebilmelidirler. 

Malzemeler
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çizilerek akıllarına gelenler tahtaya yazılabilir.

3. Şimdi, bu tür kabadayılık gösterilerine insanların hangi farklı yollardan tepki verebileceklerine 

bakacağınızı açıklayın. Farklı kabadayılık olayları ve bu olaylar üzerine verilebilecek 3 ayrı tepkiyi 

okuyacağınızı ve odanın köşelerinden birini göstereceğinizi söyleyin. Öğrencilerin okunan her 

olayın ardından kendi verecekleri tepkiye göre odanın üç köşesinden birine gitmesi gereklidir. Bu 

üçünden daha farklı bir tepki vermeyi düşünen öğrenciler dördüncü köşeye geçebilir.

4. Odanın dört köşesine numaralar (1, 2, 3, 4) verilir. Öğrenciler, durumu ve olası tepkileri 

dinledikten sonra kendi düşüncelerini en iyi yansıttığını düşündükleri köşeye giderler. 

5. Kabadayılıkla ilgili örnek durum okunur, öğrencilere bu durumla ilgili tepkilerini belirleyip 

ona göre ilgili köşeye gitmeleri için zaman tanınır. Öğrenciler köşelerde yerlerini aldıktan sonra 

aralarından bazılarına neden böyle bir konum aldıklarını, bu konumun avantajlı ve dezavantajlı 

yanlarını sorun. Açık köşeyi seçen öğrencilere da bu köşedeki tepkilerinin ne olacağını sorun.
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Birlikte sorgulama ve değerlendirme

(Süre: 15-20 dk.)

1. 5-6 kabadayılık olayına ilişkin tepkileri aldıktan sonra aşağıdaki türde sorularla etkinlik 

hakkında bilgi alın: 

a. Bu etkinlikle ilgili neler hissettiniz ?

b. Bu sahnelerden herhangi biri size tanıdık geldi mi ?

c. Kendilerine kabadayılık taslanan insanların yardıma ve desteğe ihtiyacı var mıdır ? Neden ? 

d. Böyle   maruz kalanlar yardım ve desteği nereden bulabilir ?

e. Kimi kabadayılık biçimlerinin öğrenciler ve yetişkinler tarafından daha çok kabullenildiği söylenebilir 

mi ? Evetse neden, hayırsa neden ?

f. Kabadayılık taslamaya meraklı olanlara bu davranışlarını değiştirmeleri için nasıl yardımcı olunabilir ?

g. Kabadayılık yapanlara kimse engel olmazsa sonuç ne olur ? Kabadayılık taslayan kişi açısından, ya da 

toplumun geneli açısından ? 

h. Bir kişinin bir başkasına kabadayılık taslamak gibi bir hakkı var mıdır ? Evetse neden? Hayırsa neden ? 

i. Bir kişi kabadayılığa maruz kalıyorsa hangi insan hakları ihlal edilmiş olur?

2. Birlikte sorgulamanın sonrasında öğrencilere daha önceki ‘destek ellerine’ bakmalarını ve 

kabadayılık durumu ile karşılaştıklarında yardım ve destek için başvurabilecekleri başkalarını 

buraya eklemelerini söyleyin. İsterseniz ilerde yeniden bakabilmeleri için “destek ellerini” odada 

bir yerde sergileyin. 

Eylem fikirleri

Grubun ‘Kabadayılık Yok’ başlıklı bir kampanyayı nasıl düzenleyebileceğini ve yaşadığınız kentteki başka 

kişilerin bu girişime nasıl dahil edilebileceklerini tartışın. Sözgelimi, bir sergi düzenleyebilir, öğrencilerle 

söyleşi yapmak üzere bu alanda çalışan br sivil toplum kuruluşundan uzman çağırabilirsiniz ve/veya 

okulunuzda ve başka okullarda görev yapan rehber ve psikolojik danışmanı bu tür durumlarda yardım 

için başvurulacak başlıca kişi olarak belirleyebilirsiniz. 

Kendilerine sataşıldığında öğrencilerin nasıl tepki verebileceklerini gösteren bir oyun sahneleyin ve 

bunu diğer öğrenci grupları önünde oynayın. 

Kendilerine kabadayılık yapılan öğrencilerin başvurabileceği yerel bir yardım başvuru hattı 

olup olmadığını araştırın. Öğrencilerin kendi yerel ortamlarında bu tür durumlarda nerelere 

başvurabileceklerini araştırın. Elde ettiğiniz bilgileri etkinlik sırasında öğrencilere aktarın ve mümkünse 

söz konusu kuruluştan birini öğrencilere konuşma yapmak üzere davet edin. 
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Uygulayıcılar için ipuçları

Söz almak isteyenlerin sıralarını beklemeleri için ortaya bir sihirli değnek/konuşan değnek getirin veya 

mikrofondan konuşur gibi yapın. 

Gruptaki öğrenciler arasında da kabadayılığın bir türü görülebilir. Bu tür davranışlar değişik biçimler 

alabilir ve öğrencileri farklı düzeylerde etkileyebilir. Grupta zaten var olabilecek kimi durumlara karşı 

duyarlı olun ve kişisel herhangi bir duruma odaklanmamaya çalışın. 

Uyarlamalar ve Çeşitlemeler

Elde hazır bulunanları kullanmak yerine grubunuzdaki öğrencilerin daha yakından ilişkilenebilecekleri 

kendi kabadayılık sahnelerinizi yazın.

Öğrencilerı küçük gruplara ayırın. Her birine bir kabadayılık durumu örneği verin ve onlardan hem 

kabadayılığı hem de karşı tepkiyi canlandırmalarını isteyin. Her canlandırmayı tartışın ve geri bilgi alın, 

alternatif tepkiler konusunda diğer grupların görüşünü alın. 
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Arkadaşların sana ad takmaya, internetten sana içinde kötü şeyler yazan mesajlar göndermeye 

ve seni onlara bir şeyler vermeye zorlamaya başladı. Bütün bunlar senin kendini kötü hissetmene 

neden oluyor. Ne yapman gerekir?

1. Hiçbir şey. Arkadaşlarının sana böyle davranmasını hak edecek bir şey yapmış olmalısın.

2. Sen de onlara ad takmaya ve tehdit etmeye başlarsın.

3. Anne babanla veya öğretmeninle konuşup onlara neler olduğunu anlatırsın.

4. Başka bir şey (Açık köşe).

Sınıfındaki kimi öğrenciler kısa mesajlarla hakkında kötü söylentiler yayıyor. Bu yüzden pek çok 

kişi seninle oynamıyor, hatta seninle konuşmuyor bile. En yakın arkadaşların bile bunların doğru 

olabileceğini düşünmeye başlıyor. Ne yapman gerekir?

1. Hiçbir şey. Eğer herkes söylentilerin doğru olduğuna inanıyorsa zaten sana kimse inanmayacaktır.

2. Sen de diğerleri hakkında kötü söylentiler yaymaya başlarsın.

3. Söylentilerin doğru olmadığını herkese söylersin.

4. Başka bir şey (Açık köşe). 

Ablan veya ağabeyin kimse görmezken sana vurup tekmeliyor ve başkasına bu durumu anlatırsan 

daha fazla acıtacağını söylüyor. Ne yapman gerekir?

1. Olup biteni anne babana veya öğretmenine anlatırsın.

2. Okuldaki arkadaşlarına durumu anlatıp karşısına hep beraber çıkarsınız.

3. Bunu yapan kişiye canının yandığını ve artık kesmesini söylersin.

4. Başka bir şey (Açık köşe). 

Sınıfta bir soruya ne zaman yanlış cevap versen, öğretmenin senin ‘aptal’ olduğunu, bir şey 

öğrenemeyeceğin için seninle uğraşmanın da yararsız olacağını söylüyor. Diğer öğrenciler da bu 

yüzden sana ad takmaya başladı. Ne yapman gerekir?

1. Müdüre gidip durumu anlatırsın.

2. Okulu artık sevmediğin için gitmemeye başlarsın.

3. Anne babana gidip sınıfı veya okulu değiştirmenin mümkün olup olmadığını sorarsın.

4. Başka bir şey (Açık köşe). 

Kullanılacak Malzeme: Kabadayılık Sahneleri
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Arkadaşlarından birinin yaz kampında kendisinden küçük öğrencileri kızdırıp alaya aldığını 

gördün. Ayrıca arkadaşın onlardan zorla bir şeyler de alıyor. Ne yapman gerekir?

1. Arkadaşın fark etmeden kamp başkanına olup biteni anlatırsın.

2. Sana da bulaşmaması için arkadaşına bu işte yardımcı olursun.

3. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu ve küçük öğrencileri rahat bırakması gerektiğini arkadaşına anlatırsın.

4. Başka bir şey (Açık köşe).

 

Bir başka okuldan daha büyük yaşlardaki öğrenciler sizin okulunuzdaki küçük öğrencilere 

sataşıyor. Evine giden veya tek başına otobüs bekleyen bir çocuğun çevresini sarıp parasını, 

yiyeceklerini veya oyuncaklarını alıyor. Ayrıca taş da atıp daha beter şeyler yapacaklarını 

söylüyorlar. Ne yapman gerekir?

1. Okula gidip gelirken çok dikkatli olursun.

2. Okulundaki yetişkinlere durumu anlatıp yardım istersin.

3. Kendini korumak için yanında taş veya bıçak bulundurursun.

4. Başka bir şey (Açık köşe). 

Arkadaşlarından birisi okuması ve yazması zayıf olduğu için kızdırıyorsun. Öğrenci artık tek başına 

oturmaya başladı. Bir gün ağladığını gördün. Ne yapman gerekir?

1. Hiçbir şey. Muhtemelen kötü bir gün geçirmiştir ve durumunun senin yaptıklarınla bir ilgisi yoktur.

2. Onunla alay etmekten vazgeçip neden ağladığını sorarsın.

3. Ona başkalarının yanında bir daha kendisiyle alay etmeyeceğini söyledikten sonra gerçekten aptal 

olduğunu ve ek ders alması gerektiğini eklersin.

4. Başka bir şey (Açık köşe). 
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Yönerge

(Süre: 10-15 dk.)

1. Gruba “Portakal Oyunu” oynayacağınızı açıklayın. Öğrencileri iki gruba ayırın. İlk grubu A ve 

B şeklinde 2 grup yapın. Geriye kalan diğer grubun ise oyunun izleyicileri olduğunu belirtin. A 

grubuna ve B grubuna ayrı ayrı, izleyicilerin duyamadığı bir ortamda sizi beklemelerini söyleyin. 

2. Dışarı çıkıp A grubuna kabuğundan portakallı kek yapmak için portakal elde etmeleri 

gerektiğini söyleyin. Grup B’ye de, portakal suyu yapmak için portakalı elde etmeleri gerektiğini 

söyleyin. İzleyicilere ise oyunu izlemelerini ve isterlerse not tutabileceklerini belirtin.

3. İki grubu da içerde bir araya getirin ve birbirlerine bakacak şekilde sıraya dizilmelerini söyleyin. 

4. Grupların istediklerini elde etmek için üç dakikaları vardır. İstediklerini elde etmek için şiddet 

kullanamayacaklarını söyleyin. Sonra portakalı iki grubun arasına koyun ve “başla” işareti verin. 

- Portakal Savaşı

Konular

Süre 40 dakika 

Etkinlik türü

Hedefler
tartışmak
 

Hazırlık
düşünmek 

Malzemeler
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Genellikle portakalı biri elde eder ve grubu portakalın sahibi olur. Grupların bu meseleyi nasıl 

halledecekleri ise sürprizli sonuçlar verebilir. Kimi durumlarda gruplar pazarlığa oturup portakalı ikiye 

bölmeyi düşünür. Ama hiç pazarlığa yanaşmadıkları da olur. Zaman zaman da gruplar iletişimlerini 

geliştirirler ve her grubun aslında portakalın ayrı yerlerini istediği ortaya çıkar. Gruplardan biri kabuğunu 

soyar ve herkes istediğini alır. Siz karışmayın. 

5. Üç dakika sonra zamanın dolduğunu söyleyip durdurun. Oyunu durduktan sonra izleyicilerden 

oyuna dair gözlemlerini alın.
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Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme

(Süre: 20-30 dk.)

1. Aşağıdaki türde sorular sorarak etkinlik hakkında bilgi alın:

a. Grubunuz üç dakikalık süre dolmadan istediğini elde edebildi mi?

b. Grubunuzun hedefi neydi?

c. Portakal üzerindeki çekişmenin sonucu ne oldu?

d. Bu sonucu elde etmek için siz ne yaptınız?

e. Çatışmaları çözmek için insanların iletişim kurması neden önemli?

f. İnsanlar birbirleriyle çatışmaya düştüklerinde hep birbirleriyle iletişime mi geçerler? Geçerlerse neden? 

Geçmezlerse neden?

g. İnsanlar bir çatışma süresince hep aynı şeyi mi isterler?

h. Benzer bir durumla hiç karşılaştınız mı? Sonuç ne oldu?   

2. Aşağıdaki türde sorular sorarak etkinliği insan haklarıyla ilişkilendirin: 

a. Bir çatışma sürecinde hangi insan hakları ihlal edilebilir?

Takip önerileri

 “ŞİDDETTEN UZAKLAŞMANIN RESMEDİLMESİ” etkinliği de çatışmaların çözümü ile ilgilidir. 

Eylem fikirleri

Grup içindeki çatışmaların nasıl çözüme bağlanabileceği konusunda fikirler geliştirin. Fikirleri bir şema 

olarak hazırlayın ve odanın bir yerine asın. 

Uygulayıcılar için ipuçları

Bu etkinliği beden eğitimi dersi, okul pikniği gibi geniş bir alanın kullanıldığı zaman yapmak kolaylık 

sağlayabilir.

Üç dakika geçtikten sonra, birlikte sorgulama ve değerlendirme sırasında dikkatleri dağıtmaması için 

portakalı veya ondan geriye kalanı ortadan kaldırın. 

Çatışma sırasında sonucu etkilemeye çalışmayın, ancak istediklerini elde etmek için şiddete 

başvuramayacakları konusunda öğrencileri uyarın.

Eğer izleyicili yapmak istemiyor ve büyük bir grup ile çalışıyorsanız iki yerine dört grup oluşturun ve aynı 

anda iki “Portakal Savaşı” başlatın. İki grup A, iki grup da B olsun ve bütün gruplara yukarıdakilerle aynı 

şeyleri söyleyin. 1. A grubu 1 B grubunun, 2. A grubu da 2. B grubunun karşısına geçsin. Grupların arasına 

birer portakal koyun.  Etkinliği aynı anda başlatıp aynı anda bitirin. “Savaşlardan” her birinin seyrindeki 

ve sonucundaki özelliklerin tartışılması ilginç olabilir. 
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- Şiddetten Uzaklaşmanın Resmedilmesi 

Konular

Süre 40 dakika 

30-60

Etkinlik türü

Hedefler

geliştirmek 
3. Şiddetin nedenleri ve geri planı konusunda 
tartışma başlatmak 

Hazırlık Yok

Malzemeler Yok 

Yönerge

(Süre: Tartışma 2-3 dk.- Küçük Grup Çalışması: 15-20 dk. - Fotoğrafların sunumu: 10 dk.)

1. Grupla “şiddet” konusunu tartışın. Şiddet nedir? Şiddetin hangi türlerini akıllarına 

getirebiliyorlar? Şiddetle ilgili anlayışlarının yalnızca fiziksel şiddetin ötesine geçip sözel ve 

psikolojik istismarı ve bu yöndeki tehditleri de kapsayacak şekilde gelişmesinde öğrencilere 

yardımcı olun.

2. Öğrencileri 6-8 kişilik gruplara ayırın. Gruplardan her biri 10-15 dakika zaman ayırarak 

gözledikleri veya başlarından geçmiş şiddet olayları ve durumlarını tartışsınlar (örneğin 

okuldaki, aile içindeki, arkadaşlarıyla birlikteyken meydana gelen olaylar). Ardından, her grup, 

gündeme getirilen bu şiddet olaylarından birini seçip bu durumu başkalarına göstermek üzere bir 

fotoğraf ve bu durumun şiddete başvurmadan nasıl çözümlenebileceğine dair ikinci bir fotoğraf 

hazırlayacaklardır. Fakat bu fotoğraflar bir insan fotoğrafı olacaktır ve bedenlerini kullanarak 

o fotoğrafı oluşturacaklardır. Fotoğraflarda gruptaki tüm kişilerin katkısı olması gerektiği ve 

hareketsiz şekilde olmaları söylenir. Ayrıca fotoğrafta yer alan kişi çizimlerinin duruşları ve yüz 

ifadeleri üstlendikleri rolleri yansıtmalıdır (örneğin mağdur, fail, tanık gibi). 

3. Her grubun diğerlerine önce ilk şiddeti anlatan durumu yansıtan fotoğrafı ve hemen ardından 

ise kendi çözüm “fotoğrafını” sunmasını isteyin. Bu sefer, her sunumun ardından kısa bir tartışma 

yapılmalıdır. Bu tartışma sırasında, sunumu yapan grup dışındakiler önce ne gördüklerini dile 
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getirebilirler, buna karşılık sunumu yapan grup da önceki durumun nasıl olduğunu ve bu durumun 

nasıl bir çözüme bağlandığını anlatır. Başka çözüm yollarını mümkün görenler varsa onların 

önerilerini de alın. Öğrencilerden, bulunan çözümleri kendi yaşam deneyimlerinden hareketle 

değerlendirmelerini isteyin ve şiddet sorununu çözmek için genellikle birden fazla yol olduğunu 

vurgulayın. 
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Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme

(Süre: 10-15 dk)

1. Aşağıdaki türde sorular sorarak etkinlik hakkında bilgi alın:

a. 

hiç bulundunuz mu?

b. Durum/çatışma için şiddet içermeyen bir çözüm bulmak güç müydü? Neden?

c. Çözüme nasıl ulaştınız?

d. İnsan fotoğrafının bir parçası olmak sizde nasıl bir duygu uyandırdı?

e. Çözüme ulaşılmış durumu gösteren fotoğrafı sunarken kendinizi daha iyi hissettiniz mi? Evetse neden, 

hayırsa neden?

f. Durumların veya insanların şiddete yönelmesinin nedenleri neler olabilir?

g. Güç durumlarda şiddetten kaçınmak veya şiddeti azaltmak için ne gibi yollara başvurulabilir? 

h.  

2. Aşağıdaki türde sorular sorarak etkinliği insan haklarıyla ilişkilendirin: 

a. 

b. 

c. Bu bağlamdaki insan hakları nasıl korunabilir? 

Takip önerileri

Rehberlik servisi ile işbirliğinde şiddetin önlenmesi veya saldırganlıktan kaçınma eğitimleri bu etkinlik 

sonrasında uygulanabilir.

Yörenizde şiddete karşı herhangi bir etkinlik veya kampanya yürütülüp yürütülmediğini araştırın.

Okullarda şiddet karşıtlığı ile ilgili akran eğitimi çalışmaları düzenleyin.

Eylem fikirleri

kalanların başvurabilecekleri telefon numaralarını ve adresleri de burada belirtin.

Çatışmaların şiddete başvurulmadan nasıl çözüme bağlanacağına ilişkin sokak tiyatroları düzenleyin. 

Uygulayıcılar için ipuçları

Öğrenciler istemiyorlarsa kendilerinden örnekler vermek zorunda değillerdir. Bu konuda hassasiyet 

gösterin.

Etkinliği ilk tanıttığınızda, küçük bir grubun bulunduğu bir ‘insan fotoğrafı’ gösterebilirsiniz.
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Öğrenciler, özellikle yetişkinlerin de içinde oldukları şiddet içeren durumlara ilişkin gerçekçi çözümler 

geliştirmede güçlük çekebilirler. Böyle durumlarda, çocukların başvurabileceği, destek ve koruma 

alabilecekleri yerler hakkında önerilerde bulunmaya hazır olun. Bu konuda www.egitimdehaklarimizvar.

org isimli web sitesindeki kılavuzdan yararlanabilirsin.

Uyarlamalar ve Çeşitlemeler

Öğrenciler gerçek kamera kullanıp çeşitli sahnelerin resimlerini çekebilirler. Bu durumda elinizde bir 

polaroid kamera veya baskı cihazı olması gerekir. Daha sonra çektiğiniz bu resimleri odanın çeşitli 

yerlerine asıp üzerlerine şiddetin nasıl önlenebileceğine ilişkin sloganlar veya fikirler iliştirebilirsiniz. 
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- Yaralayan Sözler
Konular

Süre 40 dakika 

Etkinlik türü Listeleme, öncelik sıralaması, tartışma

Hedefler
düşünmek

Hazırlık

Malzemeler

tebeşir

Yönerge (Süre: 15-20 dk)

1. ÇHS’nin 13. maddesini tahtaya yazın veya yüksek sesle okuyun. Bu maddenin öğrencilere ifade 

özgürlüğü tanıdığını, ancak başkalarının haklarını ve saygınlıklarını zedeleyici ifadeleri özellikle 

sınırlandırdığını anlatın. Aşağıdaki türde sorular sorarak ifade özgürlüğünü tartışın: 

a. Canımızın istediği her şeyi her zaman söyleyebilmeli miyiz?

b. Düşünce ve inançlarımızı ifade etmemize birtakım sınırlar getirilmeli midir?

c. Ne tür sözler başkalarının haklarını ihlal eder?

2. Bu etkinliğin yukarıdaki soruların yanıtlarının aranmasına yönelik olduğunu açıklayın.

3. Herkese post it ya da küçük kâğıtlar dağıtın. Öğrencilerden, başka öğrencilere söylenen 

yaralayıcı sözleri ve takılan adları bu kâğıtlara ayrı ayrı yazmalarını isteyin. 

4. Aşağıdaki gibi bir tablo hazırlayın. Bu tabloda bir uçta ‘Takılma/şaka/yaralayıcı değil’ diğer uçta 

ise ‘Aşırı yaralayıcı/aşağılayıcı’ yer alacaktır. Öğrenciler de sözcükleri bu bölmelerden hangisine 

girdiğini düşünüyorsa oraya koyacaklardır.   Bu hazırlık sırasında öğrencilerin konuşmamalarını 

sağlamaya çalışın. 



109

5. Ardından herkese tabloyu sessizce incelemesini söyleyin. Genellikle aynı sözler tabloda 

birkaç kez yer alacak ve bunlara verilen derece hep farklı olacaktır.

 

Takılma/şaka/
yaralayıcı değil

Biraz yaralayıcı/
aşağılayıcı

Yaralayıcı/
aşağılayıcı

Çok yaralayıcı/
aşağılayıcı

Aşırı yaralayıcı/
aşağılayıcı
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Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme (Süre: 20-25 dk.)

1. Öğrenciler yeniden yerlerine oturduklarında neler gözlemlediklerini sorun, analizlerinde onları 

şu tür sorularla yönlendirin: 

a. Kimi sözcükler birden fazla sütunda yer alıyor muydu?

b. Sizce neden kimileri belirli bir sözcüğü sakıncasız sayarken diğerleri aynı sözcüğü yaralayıcı veya 

aşağılayıcı buldu?

c. Bir sözün nasıl veya kimin tarafından söylendiği önemli midir?

d. İnsanlar neden bu tür sözcükler kullanırlar? 

e. İnsanları sözcükle incitmek şiddetin bir biçimi midir? Neden?

f. Öğrencilere, bu yaralayıcı sözleri cinsiyet, etnik köken, zeka durumu veya fiziksel görünüm gibi farklı 

kategorilere ayırıp ayıramayacağımızı sorun.

2. Öğrenciler kategorileri belirleyip söz etmeye başladıklarında bu kategorileri tabloya yazın. 

Öğrencilerden kâğıtlarını ilk tablodan kaldırıp en çok uyduğunu düşündüğü kategorilere 

koymalarını isteyin. Kategorilerden birini “Diğer” olarak değiştirebilirsiniz. Öğrenciler yerlerine 

oturduklarında şu soruları yöneltin:

a. Hangi kategorilerde en çok sayıda kâğıt var? Bu durumu nasıl açıklayabilirsiniz?

b. En yaralayıcı sayılan sözcükler belirli kategorilerde mi toplanıyor?

c. Yüksek sesle yanıtlamayın, ama düşünün: sizin kullandığınız kimi sözcükler de buradaki kategorilerden 

birine uygun düşüyor mu? 

3. Aşağıdaki türde sorular sorarak yaralayıcı konuşmaları insan hakları sorumlulukları ile 

ilişkilendirin:

a. Yetişkinlerin yaralayıcı sözlere engel olma gibi bir sorumlulukları var mıdır? Varsa neden?

b. Öğrencilerin bu işi kendi yaşamlarında önleme gibi bir sorumlulukları var mıdır? Varsa neden?

c. Kötü ve yaralayıcı sözleri önlemek için kendi çevrenizde neler yapabilirsiniz?

d. Bunun yapılması neden önemlidir?

e. Kötü ve yaralayıcı sözler hangi bakımlardan insan haklarının ihlali anlamına gelir? 
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Takip önerileri 

Öğrencilerin yaralayıcı söz ve konuşmaları önlemek için neler yapabilecekleri konusuyla tartışmayı 

geliştirin.  Ad takmayla ilgili rol canlandırmaları yapın ve öğrencilerin böyle durumlarda kendi doğal 

tepkilerini vermelerine olanak tanıyın.

Eylem fikirleri

Bu etkinlikten, öğrencilerin bu grupta nasıl bir dil kullandıklarını ortaya çıkarmak için yararlanın. 

Kullanılmaması konusunda öğrencilerin da anlaştıkları sözler var mı? Eğer grubunuz zaten birtakım 

kurallar belirlemişse bunlara bir de yaralayıcı dille ilgili bir ek yapın.

Uygulayıcılar için ipuçları

Öğrenciler ‘kötü sözleri’ küçük yaşlarından başlayarak öğrenmiş olsalar bile bunları yetişkinlerle nadiren 

tartışırlar. 2. adımdaki sorular utanmaya veya tedirgin gülüşlere yol açabilir. Öğrencilere, özel olarak bu 

etkinlik çerçevesinde bu tür sözcükleri ortaya atabilecekleri konusunda güvence verin. Aslında bunları bu 

etkinlikte söyleyerek“kullanmadıklarını”, sadece “tartıştıklarını” belirtin. 

Öğrencilerin bir sözcüğün kabul edilebilir olup olmadığını belirleyecekleri adımın birlikte sorgulanması 

dışında kötü sözleri yüksekten söylemek yerine yalnızca kâğıtlara yazmak iyi bir fikir olabilir.  

Bu etkinliğin merkezi öğrenme noktalarından biri de aynı sözcüklerin farklı anlamlara gelebileceğidir. 

Örneğin, bir çocuğa eğlenceli gelen bir sözcük bir başkası için çok yaralayıcı olabilir. Dolayısıyla, kimi 

öğrencilerin sıradan saydıkları bir sözcük nedeniyle bir başka çocuğun duygularını incitmemeye özen 

gösterin. Bir kişiyi belirli sözcüklere karşı daha duyarlı kılan etmenleri ortaya çıkarmak için zaman 

ayırabilirsiniz.

Bu etkinlik, birbirinden çok farklı yaşlardaki öğrencilerden oluşan bir grup için tavsiye edilemez. Belirli 

yaşlardaki öğrencilerin, özellikle cinsellikle ilgili olanlar başta olmak üzere, kimi sözcüklerin anlamlarını 

bilemeyeceğini unutmayın. Öğrenciler arasında cinsellikle ilgili kimi sözcükleri anlamayacaklar çıkabilir. 

Dolayısıyla, bu etkinliği kendi özel yaş grubunuz için titiz biçimde uyarlayın.

Birlikte sorgulama bu etkinlik açısından çok önemlidir. Öğrencilere kendi kategorilerini oluşturmaları 

ve sonuçlarını çıkarmaları için bolca zaman tanıyın. Aksi halde konunun insan haklarıyla bağlantısı zayıf 

kalacaktır. 
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Uyarlamalar ve Çeşitlemeler

Daha büyük yaşlardaki öğrenciler için: Etkinliği ayrı ayrı günlerde sürdürebilirsiniz. Böylece öğrenciler 

öğrendiklerini özümseyebilirler ve kendilerini çevreleyen dünyayı bilgilenmiş olarak gözlemleyebilirler. 

Daha küçük yaşlardaki öğrenciler için: Bu etkinlik, Yönerge’nin ilk adımı atlanarak ve Birlikte Sorgulama 

bölümünde yalnızca 1. aşamadaki sorular kullanılarak daha küçük yaşlardaki öğrencilere kolaylıkla 

uyarlanabilir. Yaralayıcı dile karşı tepki sergilemede rol canlandırma ile devam edilebilir. Etkinliği, insanları, 

yaralayıcı sözler kullanmaktan nasıl alıkoyabiliriz konusunda düşünmeyle sonlandırın
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Yönerge

1. Ders: Anayasanın Yapılması 

(Süre: Gruplara ayrılma ve küçük grup çalışması 15 dk. Grupların Sunumu 5 dk. Sorumluluklar 

Listesi 10 dk.  )

1. Halen kavramış oldukları birtakım kısıtlamalardan başlayarak öğrencilerin kurallar ve 

sorumluluklar konusundaki birikimlerini ortaya çıkarmaya çalışın. Örneğin, onlardan şu tür 

cümleleri tamamlamalarını isteyin: “Benim… hakkım yok, çünkü…(Öfkelendiğimde başkalarına 

vurma gibi bir hakkım yok, çünkü başka insanlara kötü davranma hakkım yok). Bunları sıralayın 

ve çocuklardan ifadeleri olumsuzdan olumluya çevirmelerini isteyin (örnek: Bana vurulmaması 

hakkım var/Bana adil davranılması benim hakkım).

3.2.5 Öğrenci Katılımı Uygulamaları 

- Grubumuz için bir Anayasa

Konular Katılım

Süre 40+40 dk.  (2 ders saati)

30-60 çocuk

Etkinlik türü

Hedefler

öneminin vurgulanmak

Hazırlık Yok

Malzemeler
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2. Öğrenciler yukarıda örneklenen türde olumlu hak ifade etme sürecini kavradıklarında, 

öğrencileri 8 gruba ayırın. Her gruba büyük kâğıt ve tahta kalemi verin ve şu açıklamaları yapın: 

Küçük gruplardan her biri, grubun tümü için üç veya dört temel kural belirleyip yazacak.

İfadeler, “Herkes… hakkına sahiptir” şeklinde olacak (örneğin, “Herkesin katılım hakkı vardır” gibi). 

Bir ifadenin bir hak olarak sonuçta kâğıda yazılabilmesi için, gruptaki herkesin bu konuda görüş birliği 

içinde olması gerekir.

Amaçlanan çok sayıda kural oluşturmak değil, herkesin benimsediği kuralları belirlemektir.

3. Daha sonra grupları yeniden bir araya getirin ve grupların her birinden belirledikleri kuralları 

sunmasını isteyin. Söylenenleri, aşağıda örneklenen türde bir tabloya kaydedin. 

Önce, grupların belirledikleri somut hakları sorun. Benzer hakları birleştirin, ifadeleri değiştirecekseniz 

bunun için grubun onayını alın. Bunların hepsini tablodaki “Haklar” sütununa yazın.

Belirli bir hakkı yazdıktan sonra, bu haktan herkesin yararlanabilmesi için her bireye özel olarak ne tür 

sorumluluklar düştüğünü sorun.  Bunu da, sağ taraftaki “Sorumluluklar” sütununa yazın. Bunları “Benim ... 

sorumluluğum var” veya “... yapmalıyım” şeklinde ifade edin. 

4. Sonra her hakkın hangi sorumluluğu getirdiğini sorun. Bunları haklar sütununun yanındaki 

sütuna yazın ve birinci tekil şahıs ifadesi kullanın (örneğin, “Benim, herhangi bir kişiyi katılımdan 

dışlamama sorumluluğum var”). 

5. Küçük grupların yazdıkları tüm hakları ve sorumlulukları buraya dahil ettikten sonra 

öğrencilerden taslak anayasalarını gözden geçirmelerini isteyin. 

Çok sayıda pek de iyi olmayan kuraldansa az sayıda iyi kural olmasının daha tercih edilir olduğuna 

dikkat çekin. Bu haklar ve sorumluluklar arasında birleştirilebilecek olanlar var mı? Listeden çıkarılabilecek 

olanlar var mı?

Buraya eklenmesi gereken başka haklar ve sorumluluklar var mı?

6. Haklar ve sorumluluklar listesi tamamlandığında, bu ifadeleri grupları için bir ‘anayasa’ gibi 

kullanıp kullanamayacaklarını çocuklara sorun. 

Kendi koydukları bu kurallara uymaya istekliler mi?

Bu ‘anayasa’ya uyulmasını sağlamaktan kim sorumlu olacak?

ANAYASA

Haklar Sorumluluklar

vardır.
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Biri, bu haklardan birini ihlal ederse ne olur?

Kurallara uymamanın sonuçları olmalı mı? Neden? 

7. ‘Anayasa’nın son haline geldiğinizde bunun temiz bir kopyasını çıkartın ve görünebilir bir 

yere asın. Gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin birlikte çalışıp oyun oynarken bu kuralları 

gözeteceklerini açıklayın. 

8. Kuralların ve sorumlulukların, herkesin haklarına saygı gösterildiği bir ortamda birlikte 

yaşamaya yardımcı olduğunu vurgulayarak tartışmayı sonlandırın.  Kurallar, bizim haklarımızı 

(katılma, görüş oluşturma, öğrenme, oyun oynama, vb.) korur, bizi güvende ve sağlıklı tutar ve 

ayrıca bizlere başkalarının haklarına saygılı olma sorumluluğunu getirir. 

Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme

(Süre: 10 dk.)

1. Çocuklardan bu etkinlikle ilgili deneyimlerini paylaşmalarını isteyin.

a. Küçük grupta haklar listesi hazırlanması güç oldu mu? Sorumluluklar listesini çıkarmak kolay mıydı?

b. Haklara ilişkin olarak, grubun tümünün katılmadığı görüşler oldu mu? Neler ve neden?

c. Grup içinde nasıl fikir birliğine vardınız?

d. Bu etkinlikte siz kendiniz hakkında yeni neler öğrendiniz? Kurallar ve sorumluluklar konusunda neler 

öğrendiniz?

e. Demokrasi hakkında herhangi bir şey öğrendiniz mi?   

2. Aşağıdaki türde sorularla kuralların ve sorumlulukların amacını tartışın ve verilen yanıtları bir 

yere kaydedin:

a. Kendi yaşamınızda ne tür kurallar var? (örneğin evde, okulda, başka ortamlarda). Bu kuralları kim 

koydu? 

b. Ne tür sorumluluklarınız var? Bu sorumlulukları size kim verdi? 

c. Neden hepimizin kuralları ve sorumlulukları var? Bunlara gerçekten ihtiyacımız var mı?

d. Birisi kurallara uymadığında ne olur? Kurallara uymamanın birtakım sonuçları da olmalı mı? Neden?  

3. Aşağıdaki türde sorularla hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesi konusunu tartışın:

a. 

sağlayacaksınız?

b. Bu haklara saygı duyulmasını sağlamaktan kim sorumlu olacak?

c. Kurallara uymamanın kimi sonuçları da olmalı mı? Bu sonuçların neler olacağına kim karar verecek?
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2. Ders: Anayasanın Değerlendirilmesi 

(Süre: 25 dk)

1. Anayasanın hazırlanmasından birkaç gün veya hafta sonra öğrencilere bu belgeyi yeniden 

ele almalarını söyleyin. Onlara kuralların genellikle iyileştirilmesi, listeden düşülmesi veya 

yeni kuralların eklenmesi gerektiğini hatırlatın. Aşağıdaki soruların yardımıyla her bir sorunun 

üstünden geçerek, nasıl işlediğini tartışmaya açın. 

a. Daha önce belirledikleri kuralları ve sorumlulukları gene sahipleniyorlar mı?

b. Kimi sorumlulukların yerine getirilmesi diğerlerine göre daha mı güç? Neden?

c. Hazırladıkları anayasada değiştirilmesi gereken yerler var mı? Çıkarılması veya eklenmesi gereken 

şeyler? 

2. Aşağıdaki türde sorular sorarak kuralların ve sorumlulukların yerine getirilmesi konusunu 

tartışın: 

a. Kimi haklar diğerlerine göre daha fazla ihlal ediliyor mu? Neden?

b. Bu haklara saygı gösterilmesi sorumluluğunu kim üstlenmiş durumda?

c. Bir kişi grup kurallarını ihlal ederse ne yapılacağına kim karar veriyor?

d. Kuralları ihlal edenin katlanacağı sonuçlar konusunda grubun birlikte çalışması gerekiyor mu?  

e. Sorumluluklarımızı yerine getirememizin nedenleri neler?

f. Sorumlulukların yerine gelmesi için, hep birlikte neler yapabiliriz? 

3.   Yeni kuralları ve sorumluları belirleyip anayasayı duvara asın. 
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Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme

(Süre:15 dk.)

1. Grupta, grubun kendi koyduğu kuralların geçerli olmasının ne anlama geldiğini tartışın. Süreçle, 

demokrasilerde yasaların nasıl yapıldığı arasında paralellik kurun.

a. Grubumuz için bir anayasa hazırlamanın yararı oldu mu?

b. Grubun kendi kurallarını kendisinin koyması nasıl bir anlam taşıyor? Uymamızı kolaylaştırıyor mu? 

Takip önerileri

Sınıf içinde sorun veya çatışma çıktığında bunları çözüme bağlamak için grup anayasasına başvurun. 

Gerçek yaşamda baş gösteren sorunlar çoğu kez eldeki ‘anayasa’ya yeniden dönülüp bakılmasına vesile 

olur.

2. derste kurallar ve sorumluluklara ek olarak, çocukların kuralların ihlal edilmesine karşı uygulanacak 

yaptırımları belirlemelerine yardımcı olabilirsiniz.

Kuralların ve sorumlulukların değerlendirilmesi belli aralıklarla tekrarlanabilir. Bu değerledirme aşaması, 

aynı zamanda sınıf içindeki çatışma ve uyuşmazlıkları çözmek için de kullanılabilir. 

Uygulayıcılar için ipuçları

Kimi öğrenciler “anayasa” sözcüğüne veya kavramına yabancı olabilirler. Bunu dikkate alarak bu sözcüğü 

kullanmayıp belgeye basitçe “sınıfımız için kurallar ve sorumluluklar” diyebilirsiniz. Ancak, bu etkinlikten 

önce çocuklara “anayasa” kavramını tanıtma durumunda çocuklardan şu sorulara yanıt vermelerini 

isteyebilirsiniz: 

Ülkemizin bir anayasası var mı?

Anayasamızda neler yer alıyor?

Anayasayı kim yazdı? Ne zaman yazıldı?

Anayasaya uyulup uyulmadığına kim bakıyor?

Birisi anayasaya uymadığında ne yapılır?

Pek çok çocuk kurallara olumsuz gözle bakar. Kuralları, kendi özgürlüklerini sınırlayan şeyler olarak 

görür. Birlikte yaşamak için kuralların neden gerekli olduğunu tartışmak ve onlara bu konuda örnekler 

vermek için belirli bir zaman ayırabilirsiniz. Küçük çocuklar, başkalarına yönelik kişisel yükümlülükler 

anlamındaki sorumluluklarla (örneğin sıraya girmek, farklılıklara saygı, şiddetten kaçınma gibi) 

yetişkinlerin kendilerine koydukları sınırlamalar veya verdikleri görevler (örneğin dişlerini fırçalama, 

yatağını düzeltme, okulda el kaldırarak söz alma, ev ödevlerini yapma gibi) arasındaki farkı görmekte 

yardıma ihtiyaç duyabilirler.

İster yetişkin ister çocuk olsun, herkesin hakları ile rolleri/sorumlulukları arasındaki bağlantıyı 

vurgulayın. Kurallara saygı göstermenin yanı sıra kuralları uygulama sorumluluğunu da gündeme getirin.  
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Uyarlamalar ve Çeşitlemeler

Etkinliği ders yılı ya da dönem başında uygulayarak yıl boyunca uyulacak sınıf kurallarını birlikte 

belirleyebilirsiniz. 

Öğrencilere, Çocuk Hakları Sözleşmesinin basitleştirilmiş metnini verin. Onlardan, kendi anayasaları ile 

tüm dünya çocuklarının haklarını içeren bu belgeyi karşılaştırmalarını isteyin. ÇHS’de yer alıp da kendi 

anayasalarına eklemek istedikleri haklar ve bunlara karşılık düşen sorumluluklar var mı?

Bu etkinliği daha küçük sınıflardaki öğrenciler için basitleştirmek üzere deneyimin somut olmasına 

dikkat edin: 

Tartışmaların haklar ve sorumluluklara odaklanmasına dikkat edin.

Kurallar, uygulama ve uygulama sorumluluğu gibi konularda karmaşık ayrıntılara girmeyin.

Daha büyük sınıflardaki öğrencilerle, kendi haklarını tanımlayan ayrı ve özel bir sözleşmeye neden 

gerek duyulduğunu tartışın. Çocukların yetişkinlerinkinden daha farklı insan hakları var mı? Farklı 

sorumlulukları? Sorumluluklarla, ÇHS’de yer alan gelişim halindeki yetenekler ilkesi arasındaki ilişkiyi 

kavramalarında çocuklara yardımcı olun.

Daha büyük sınıflardaki öğrenciler için haklar, kurallar ve sorumluluklarla ilgili biraz daha ayrıntıya 

inebilirsiniz ve aşağıdaki türde sorularla bilgi alabilirsiniz: 

a. Haklarla kurallar arasındaki ilişki nedir?

b. Kurallarla sorumluluklar arasındaki fark nedir?   
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Yönerge

1. Ders: Durumlara ilişkin seçim yapma

(Süre: 40 dk)

1. İHEB’nin herkesin “belirli bir göreve gelerek veya kendisini temsil edecek kişiyi seçerek 

yönetime katılma” hakkını güvence altına aldığını ve “yönetimlerin adil seçimler ve gizli oyla 

seçilmesi gerektiğini” açıklayın (Madde 21). Bu maddeleri aşağıdaki türde sorular sorarak 

çocuklarla tartışın:

a. “Adil” seçim ne demektir?

b. Oylama neden gizli olmalıdır?

c. Kimler oy kullanır?

d. Birisinin sizi ‘temsil etmesi’ ne anlama gelir? Ülke düzeyinde ya da yerel düzeyde örnekler geliyor mu 

aklınıza? 

2. Çocuklar yetişkin yaşa erişinceye kadar genel seçimlerde oy veremeseler bile, kendi 

yaşamlarındaki işlere karar vermek için çeşitli biçimlerde yapılacak seçimlere katılabilirler. 

Çocukların, örnekler vererek bu örneklerdeki seçme haklarını tartışmalarını isteyin:

a. Söz veya oy hakkınız olduğu durumlara örnekler verebilir misiniz?

b. Burada ‘adil’ bir karar alınıyor mu veya adil bir seçim söz konusu mu?

Konular Katılım

Süre 40+40 dk (2 ders saati)

30 - 60 çocuk

Etkinlik türü

Hedefler

Hazırlık

Malzemeler

- Her oy önemlidir!
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c. Oylama gizli mi yapılıyor?

d. Kararı veya oyu kimler veriyor?

e. Kime veya neye karar verileceğine, kimin veya neyin oylanacağına kim karar veriyor?

3. Çocuklara, bu etkinlikte demokratik karar alma yöntemleri oluşturacaklarını söyleyin. Çocukları, 

her birinde 6-8 kişi yer almak üzere çift sayıda gruplara ayırın. Gruplardan her birine bir Durum 

Özetini verin. Durum E’yi en az iki gruba vermeyi unutmayın. Sayfanın altındaki dikkate alınması 

gereken sorulara işaret edin ve sorularda geçen bilinmedik terim varsa açıklayın.

a. Alternatif: Aynı duruma ilişkin çeşitli çözümlerin ve 5. adımdaki karşılıklı pazarlık sürecinin öne 

çıkartılması için grupların hepsine Durum E verilebilir.

4. Çocuklara küçük gruplarında planlama yapmaları için zaman verildiğinde (yaklaşık 5-10 dakika) 

grupların her birinin durumu ve buna yönelik olarak geliştirdikleri karar alma sürecini anlatmasını 

isteyin. Bunun için Durum E’yi en sona bırakın. Sunumların ardından aşağıdaki türde sorular 

sorarak planları eleştirmelerini sağlayın:

a. Hangi planları demokratik buldunuz?

b. Yapılan planlar konuyla ilgili herkesin bir tercih belirtmesine olanak veriyor mu?

c. Planlardan hangilerini adil buldunuz? Neden?

d. Planlardaki seçimler gizli miydi? 

e. Oy kullanan herkes neye ve kime oy verdiğini biliyor muydu?

5. Bütün durumlara ilişkin sunumlar yapıldıktan sonra, çocukların Durum E’ye yoğunlaşmalarını 

isteyin. Onlara, bu durumla ilgili bir karara varmak için sözde bir oylama yapacaklarını söyleyin. 

Durum E için geliştirilen farklı planları karşılaştırmalarını isteyin:

a. Planlar birbirine ne kadar benziyor? Bu anlaşmaları oylamamızda kullanalım mı?

b. Planlar birbirinden ne kadar farklı? Hangisini kullanmamız gerekir?

6. Çocuklar belirli bir plan üzerinde anlaşmaya varırken, aldıkları kararları bir kâğıda yazın ve 

aşağıdaki türde sorularla bunları tartışın:

a. Durum E için hazırladığımız yeni planda eksik kalan bir şey var mı?

b. Sizce bu iş demokratik olacak mı?
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2. Ders: Oylama Simülasyonu

(Süre: 20-30 dk.)

1. Çocuklara ilk dersi ve Durum E ile ilgili gerçekleri bir kez daha anımsatın. İlk derste hazırlanan 

planı ortaya koyun ve Durum E ile ilgili olarak bir oylama ile planın deneneceğini söyleyin.

2. Roller için beş gönüllü öğrenci belirleyin ve rol kartlarını dağıtın. Simülasyon ile ilgili 

açıklamalar yaptıktan sonra seçim hazırlığı ve öğrencilerin role girmesi için 5-10 dk süre tanıyın ve 

seçim sürecini başlatın.

a. Seçim Yöneticisi 3 sözcüye görüşlerini belirtmelerini söyler.

b. Seçim Yöneticisi daha sonra izleyicilere de soru yöneltip görüşlerini belirtmelerini ister.

c. Seçim Yöneticisi herkesin oy vermeye hazır olup olmadığını sorar ve grup planına göre oylamanın 

sonucunun nasıl belirleneceğini açıklar (örneğin salt çoğunlukla mı, oy kullananların belirli bir oranıyla 

mı?)

d. Oy Verme Sorumlusu grubun planında belirlenen yönteme göre herkesin oy vermesini ister. Seçim 

Yöneticisi ile Oy Verme Sorumlusu birlikte oylama yapar ve oyları sayar.

e. Oy Verme Sorumlusu oylamanın sonuçlarını açıklar. Eğer gerekli çoğunluk sağlanmışsa Sayım 

Sorumlusu grubun kararını açıklar. Eğer gerekli çoğunluk sağlanamamışsa yeni bir oylamaya gidileceği 

açıklanır.

f. Yeni bir oylamaya gidilmesi halinde Oy Verme Sorumlusu yeni oy pusulaları hazırlar ve böyle devam 

edilir.



Ortaokullarda  ve Çocuklarla Çalışan Merkezlerde Çocuk Hakları Uygulamaları Öğretmen Kılavuz

122

Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme 

(Süre: 10-15 dk.)

1. Simülasyonun ardından aşağıdaki türde sorular sorarak etkinlik hakkında bilgi alın:

a. Simülasyon sırasındaki oylamanın adil ve demokratik olduğunu düşünüyor musunuz?

b. Bu etkinliklerde gerçek yaşamda da olan durumları saptayabildiniz mi?

c. Bu tür kararlar genellikle nasıl alınır? Çocukların da görüşleri ve oy hakları olmalı mı?

d. Yalnızca yetişkinlerin alabilecekleri kararlar var mıdır?

e. Grubunuzdaki kararlar genellikle demokratik biçimde mi alınır? Evetse neden, hayırsa neden?

f. Grubunuzun kararları demokratik biçimde almasını sağlamak için neler yapabilirsiniz?

2. Aşağıdaki türde sorular sorarak etkinliği insan hakları ile ilişkilendirin:

a. “Yönetim” dediğimizde neyi kastediyoruz?

b. Ülkemizde görevlileri seçimle işbaşına gelen makamlar neler? Yerelde? Ulusal düzeyde? 

c. Bazı görevlere aday olup seçilmek dışında, insanların yönetime katılmalarının başka yolları nelerdir?

d. Ülkemizde oy verebilmek için kaç yaşında olmak gerekir?

e. Oy verecek yaşa gelmeden de yönetime katılabilmenin yolları var mıdır?

f. Yönetime katılmayı bir insan hakkı yapacak kadar önemli kılan nedir?

g. Simülasyon sırasında grubunuzdaki kimi çocuklar oy kullanmamaya karar verse ne olurdu? İnsanlar 

yönetime katılma hakkını yaşama geçirmezse ne olur?

h. Haklarınızı kullanmanız neden önemlidir?  

Eylem fikirleri

İster ufak tefek meselelerde (yenilecek hazır yiyecekler, oyunun içeride mi dışarıda mı oynanacağı) ister 

daha kapsamlı konularda olsun demokratik bir karar verme modeli ortaya konulması için grubunuzda 

doğacak bütün fırsatlardan yararlanın. Çocuklar demokratik usulleri en iyi uygulayarak öğrenirler. Ayrıca, 

bir karar sürecinde ilgili herkesin görüşünün alınıp alınmadığına dikkat etmelerinin istenmesinden de 

yararlanırlar. 

Uygulayıcılar için ipuçları

Biraz karmaşık yanlar taşıyan bu etkinliği yürütmenin en basit yolu bütün çocukların Durum C 

üzerinde çalışmalarını sağlamaktır. Bu sayede herkes ortadaki durumu kavrayacak, kendisi de önemli bir 

demokratik süreç olan bir uzlaşma planının hazırlanmasını ön plana çıkaracaktır. 

Birbirinden farklı durumlar üzerinde çalışma yolunu seçerseniz, bunlardan en az birinde bir kişinin 

seçimle görevlendirilmesi söz konusu olsun (Durumlar A ve B). Bir durum da politika belirleme boyutunu 

içersin (Durumlar D ve E). Politika belirleme boyutunu içeren durumlar seçim açısından özellikle 
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elverişlidir, çünkü bu durumda sözcüler kendilerini değil farklı görüşleri temsil ederler. 

Bu etkinlikte, çocuklara yabancı gelebilecek kimi terimler kullanılmaktadır (örneğin aday gösterme, 

aday, kampanya konuşmaları, müzakere, yenilenmiş seçim, oy oranı, oy pusulası gibi). Çocuklar küçük 

gruplar halinde çalışırken grupları dolaşın ve çocukların terimleri kavradıklarından emin olun. Daha küçük 

yaşlardaki çocuklar için oransal temsil basitçe ‘yarıdan fazlası’ veya ‘basit çoğunluk’ olarak anlatılabilir.

Yönergede simülasyon için yalnızca Durum E önerilmektedir. Bununla birlikte, rolleri durumlardan 

herhangi bir için yeniden uyarlayabilirsiniz.

Grubunuzdaki çocukların karşılaştıkları karar verme durumlarından hareketle yeni senaryolar 

üretebilirsiniz. Sınıf başkanlığı seçiminde başkan olmak isteyen adayları belirleyerek ikinci oturumun 

benzerini uygulayabilirsiniz. 

Geniş gruplarla çalışırken tartışmadaki diğer görüşlerinde yansıtılabilmesi için gruplar arasında sözcüler 

belirleyin.

Uyarlamalar ve Çeşitlemeler

Kimin oy kullanabileceği ile ilgili sorulara odaklanmak için aşağıda örneklenen türde alternatif roller 

verebilirsiniz. Simülasyonun başlangıcında bunları yüksek sesle okuyun ve çocuklara bu çocukların da oy 

kullanıp kullanmayacaklarını sorun. Bunun kendisi de bir oylama konusu olabilir. 

Tercihe Bağlı Roller 

7 yaşındasınız ve birinci sınıfa gidiyorsunuz. Henüz okuma bilmiyorsunuz ve okul hakkında da fazla 

fikriniz yok. Oy kullanma hakkınız olmalı mı?

13 yaşındasınız, ancak öğrenme güçlüğünüz olduğu için henüz beşinci sınıftasınız. Oy kullanma 

hakkınız olmalı mı?

Buraya yeni taşındınız ve kimseyi doğru dürüst tanımıyorsunuz. Oy kullanma hakkınız?

Bir kabadayısınız. Küçük çocukları itip kakıyorsunuz ve arkadaşlarınızın da sizin gibi birilerine hoş 

olmayan adlar takmasını istiyorsunuz. Oy kullanma hakkınız olmalı mı?
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Durum A:

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde belediye bir tören düzenliyor ve okulunuzdan törene bir temsilci 

göndermesi istendi. Kimin temsilci olarak gönderileceğini çocuklar belirleyecek. Okulda 500 öğrenci var. 

Temsilci demokratik bir yolla nasıl seçilir? 

Durum B:

Okul yeni açıldı ve sınıf bakanını belirlemeniz gerekiyor. Sınıfınızda 60 öğrenci var. Başkanın kim olacağına 

demokratik bir şekilde nasıl karar verirsiniz? 

Durum C:

Okulunuzdaki öğrenciler bir resim yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncüyü belirleyecekler. Yarışmaya 50 

resim katıldı. Okulun 300 öğrencisi var. Kazananları demokratik biçimde nasıl belirlersiniz? 

Durum D:

Okulunuzdaki öğrenciler çocukların okula cep telefonlarıyla gelmelerine izin verilip verilmemesi 

gerektiğini tartışıyorlar. Kimileri buna izin verilmeli diyor. Diğerleri ise böyle bir iznin çocukların 

dikkatlerini dağıtacağı ve cep telefonu olmayan çocuklar açısından adaletsizlik yaratacağı gerekçesiyle 

karşı çıkıyor. Okul müdürü ise bu konuda çocukların kendilerinin bir karar verebileceklerini söylüyor. 

Okulda 350 öğrenci var. Bu konu demokratik biçimde nasıl sonuçlandırılabilir?

Dağıtılacak Malzeme: 1. Oturumda Ele Alınacak Durumlar
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Durum E:

Grubunuz 500 Euro tutarında bir ödül kazandı. Grup lideriniz bu paranın nasıl harcanacağına grubun 

kendisinin karar vermesi gerektiğini söylüyor. Çocuklardan kimileri güzel yiyeceklerin olduğu bir parti 

verelim diyor. Bir saha gezisi yapalım diyenler de var, yeni oyunlar ve resim malzemeleri alalım diyenler 

de. Bir kişi paranın acil durumlar için bir kenarda tutulmasını istiyor. Bir başkası da org alınmasını istiyor. 

Grubunuzda 30 çocuk var. Paranın nasıl harcanacağına demokratik yoldan nasıl karar verilebilir? 

Dikkate alınması gereken bazı noktalar:

Neyin oylanacağına nasıl karar vereceksiniz? Aday gösterilecek mi? Evetse nasıl?

Kaç aday olacak? Aday sayısı sınırlanmalı mı? 

Kimin ve neyin oylandığını herkesin bilmesi nasıl sağlanacak? İnsanlardan kampanya konuşmaları ve 

tartışmaları yapmalarını isteyecek misiniz?

Oylama nasıl olacak? Gizli mi?

Kimin kazandığına nasıl karar verilecek?

İki aday arasındaki oy farkı çok azsa ne olacak? İkinci bir tura gidecek misiniz? Kazananın oyların belirli 

bir oranını (örneğin % 50’sinden fazlası gibi) alması koşulu olacak mı?
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Durum E için Oylama Örneği Rolleri 

Siz seçim yöneticisisiniz. Tartışmaları organize ediyor, oylama sonucunda kazananın nasıl belirleneceğini 

açıklıyor ve oyların sayımına yardımcı oluyorsunuz. Eğer ikinci tur olacaksa bunu da siz organize 

ediyorsunuz. 

Siz oy verme sorumlususunuz. Oy pusulalarını siz hazırlıyor, oy işlemlerini düzenliyor, oyları sayıyor ve 

sonuçları açıklıyorsunuz. İkinci bir tur olacaksa bunları bir kez daha yapıyorsunuz. 

Belirli bir görüşü savunan grubun “sözcüsüsünüz”. Paranın büyük bir parti organizasyonu için harcanması 

gerektiğini düşünüyorsunuz. Gerekçelerini açıklayın. 

Belirli bir görüşü savunan grubun “sözcüsüsünüz”. Paranın yeni oyunlar ve resim malzemeleri için 

harcanmasından yanasınız. Gerekçelerini açıklayın. 

Belirli bir görüşü savunan grubun “sözcüsüsünüz”. Paranın çocukların katılacakları güzel bir gezi için 

harcanmasını istiyorsunuz. Gerekçelerini açıklayın. 

Dağıtılacak Malzeme: 2. Oturumda Ele Alınacak Durumlar
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Yönerge

(Süre: 15 dk.) 

1. Gruba hafta sonu ne giydikleri konusunda düşünmelerini söyleyin. Hafta sonu ne giydiklerine 

kimin karar verdiğini yanlarında oturan diğer çocukla tartışmalarını isteyin. Ne giyeceklerine 

kendileri mi karar vermiş? Yoksa anne baba mı? Yoksa bu kararı anne baba ya da birlikte yaşadığı 

kişi ile çocuk birlikte mi almış? Bu etkinliğin karar alma ile ilgili olduğunu açıklayın.

2. Her çocuğa birer deste kart verin (yeşil, sarı ve turuncu). Şu açıklamayı yapın: Verilmesi gereken 

kararlardan oluşan bir listenin okunacağını, her sorunun ardından grupla bu konuda kararı kimin 

vermesi gerektiğini soracağınızı söyleyin. Eğer bir çocuk anlatılan konuda kararı anne-babanın 

vermesi gerektiğini düşünüyorsa o zaman yeşil kart gösterilecektir. Kararın çocuk tarafından 

verilmesi uygun görülüyorsa kartın rengi sarı olacaktır. Kararı çocukla anne babasının birlikte 

vermesi gerektiği düşünülüyorsa turuncu kart gösterilecektir.

3. Soruları tek tek okuyun ve her sorudan sonra gruptaki herkesin kartını göstermesini bekleyin. 

Her sorudan sonra, çocukların gruptaki diğer çocukların kartlarına bakmalarını sağlayın. Kimi 

çocuklar muhtemelen yorum yapmak da isteyecektir; ancak tartışmaya bu aşamada girmeyin. 

Birlikte sorgulama bölümüne bırakın.  

- Kim Karar Vermeli? 
Konular Katılım

Süre 40 dakika

30 - 60 çocuk

Etkinlik türü Karar alma, küçük grup tartışması 

Hedefler

Hazırlık

Malzemeler
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Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme

(Süre: 25 dk.)

1. Etkinlik hakkında bilgi alın: 

a. Bu etkinliği sevdiniz mi?

b. Sorulardan bazılarını yanıtlamak güç mü oldu? Neden?

c. Hangi soruların yanıtı daha güç, hangilerininki daha kolaydı? Neden?

d. Neden farklı farklı yanıtlar verildi?

e. Soruların doğru ya da yanlış yanıtları var mıydı?

f. Kendileriyle ilgili kararlar alınırken oynamaları gereken rol bakımından çocuğun yaşı önem taşır mı? 

Neden taşır veya taşımaz?

2. “Çocuğun gelişen kapasitesi” terimini tanıtın ve bunun şu anlama geldiğini açıklayın: 

Çocuklar olgunlaştıkça kişisel meselelerde karar verirken daha fazla fırsat bulacak, sorumluluk 

alacaktır. Daha büyük yaşlardaki çocuklar söz konusu olduğunda ÇHS’nin 5. ve 14. maddelerine 

göndermede bulunabilir ve bu kavramı daha ileri düzeyde tartışabilirsiniz. Karar vermede 

çocukların kendi rolü hakkında şu tür sorular sorun: 

a. Ailenizdeki kararlara siz de katılıyor musunuz? Bunlar hangi kararlar?

b. Kendi başınıza karar alabildiğiniz konular var mı? Bunlar hangi kararlar?

c. Karar verirken anne babanızdan yardım ve yol göstericilik almanızı gerektiren şeyler var mı? Ne gibi 

şeyler?

d. Anne babanızdan daha fazla yol göstericilik istemenin yolları nelerdir?

e. Sizin ve anne babanızın açısından aile yaşamına katılmak önemli mi? Neden önemli veya değil?

f. Hangi yollardan aile yaşamına daha fazla katılım sağlayabilirsiniz? 

g. Ailenizde kararların alınış şeklinden memnun musunuz? İstediğiniz halde alınmasına katılamadığınız 

kararlar var mı? Karar vermede daha fazla rol oynayabilmek için yapabileceğiniz şeyler neler olabilir? 

3. Aşağıdaki türde sorular sorarak etkinliği insan haklarıyla ilişkilendirin:

a. Sizce kendilerini ilgilendiren kararlara katılmak neden çocukların insan haklarından biridir?  

b. Kendileri ve anne babaları dışında çocuklarla ilgili kararları başka kimler verir? Bu neden 

önemlidir?  

Eylem fikirleri

Gruptaki herkesten anne babasıyla birlikte ailedeki herkesin daha ilerde aile yaşamına nasıl katılacağı 

konusunda bir strateji geliştirmesini isteyin. 

Anne babaları, aile yaşamına katılım konusundaki fikirlerini gruba anlatmak üzere davet edin. 

Çocukların kendilerini ilgilendiren konularda karar alma kapasitelerinin çocuk büyüyüp geliştikçe nasıl 
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artacağından da söz edilmesini sağlayın. 

Uygulayıcılar için ipuçları

Kimi soruların yanıtlanması çocuklar için güç olabilir. Bununla birlikte çocukları akıllarına en fazla yatan 

kartı kaldırmaya özendirin.

Birlikte çalıştığınız grupta yer alan çocukların ailesel durumları hakkında önceden bilginiz olsun. 

Çocuklar arasında annesi ve/veya babası olmayan, bir vasiyle birlikte yaşayan olabilir. Böyle durumlarda, 

söz konusu kişiyi de etkinliklere davet edin.

Kimi çocuklar belirli bir soruya nasıl yanıt verdiklerinin nedenini hemen açıklamak isteyebilir; ancak 

burada her sorudan sonra tartışmaya girmek yerine çocuklara etkinlik sonrasında tartışma fırsatı 

bulabileceklerini söyleyin.

Çocuklardan, siz soruları okumadan önce renkli kartlardan her birinin üzerine bir resim çizmelerini 

isteyebilirsiniz. Böylece çocuklar hangi kartın neyi temsil ettiğini akıllarında tutabileceklerdir. Alternatif 

olarak, bunu tahtaya veya başka bir yere de yazabilirsiniz. Böylece çocuklar hangi rengin neyi temsil 

ettiğini unuturlarsa buraya bakabilirler.

Uyarlama ve Çeşitleme

Daha uzun ve derinlikli bir etkinlik için çocuklardan her soru kümesinden sonra kararlarını tartışmalarını 

isteyin.

Daha büyük yaşlardaki çocuklar için: Soruların ÇHS’deki hangi haklarla ilişkili olduğunu sorun. 

Daha büyük yaşlardaki çocuklar için: Çocukların ve anne babanın aile yaşamına katılımını hangi insan 

haklarının güvence altına aldığını sorun. Bunlar neden önemlidir?



Ortaokullarda  ve Çocuklarla Çalışan Merkezlerde Çocuk Hakları Uygulamaları Öğretmen Kılavuz

130

Aileniz dışarıya alışverişe gittiğinde evde kendi başınıza kalıp kalamayacağınıza kim karar 

vermeli? 

5 yaşındayken?

10 yaşındayken?

15 yaşındayken?

Ayrılan anne ve babanızın her ikisiyle de görüşüp görüşemeyeceğinize kim karar vermeli? 

4 yaşındayken?

9 yaşındayken?

17 yaşındayken?

Dışarıda yağmur yağarken yağmurluk giyip giymeyeceğinize kim karar vermeli?

3 yaşındayken?

9 yaşındayken?

14 yaşındayken?

Gece geç vakte kadar oturup oturamayacağınıza kim karar vermeli? 

5 yaşındayken?

9 yaşındayken?

14 yaşındayken?

Kullanılacak Metaryel: Okunacak Sorular
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Kimse denetlemeden internet kullanıp kullanamayacağınıza kim karar vermeli? 

6 yaşındayken?

10 yaşındayken?

16 yaşındayken?

Okula gitmeyi bırakıp bırakamayacağınıza kim karar vermeli? 

6 yaşındayken?

10 yaşındayken?

15 yaşındayken?

Okulunuzdali  bir koroya katılıp katılamayacağınıza kim karar vermeli? 

5 yaşındayken?

9 yaşındayken?

17 yaşındayken?

Cep telefonunuz olup olmayacağına kim karar vermeli? 

4 yaşındayken?

8 yaşındayken?

14 yaşındayken?



Ortaokullarda  ve Çocuklarla Çalışan Merkezlerde Çocuk Hakları Uygulamaları Öğretmen Kılavuz

132

Konular

Süre 40 dakika

30-40

Etkinlik türü

Hedefler

Hazırlık

asın

Malzemeler

- Nerede duruyorsunuz?

Yönerge

(Süre: 20 dk.)

1. Çocuklara kimi önemli konularda görüşlerini duymak istediğinizi söyleyin. Önce sizin bir görüş 

belirteceğinizi ve çocukların bu görüşe katılıp katılmamaya kendi başlarına karar vermelerini 

isteyin. Kararlarına göre ilgili renk kartını havaya kaldırmalarını isteyin. Amacın, diğer çocukları 

görüşlerini ve konumlarını değiştirmeye ikna etmek olduğunu vurgulayın. Herkes kararını 

vermeden önce kimse konuşamayacağını ve karar verememiş olanların, arkadaşlarının görüşlerini 

dinleyip karar verinceye kadar herhangi bir kartı havaya kaldırmayabileceklerini hatırlatın.

2. Çocuklara ilk cümleyi gösterin ve yüksek sesle okuyun. Sonra bu konuda görüşlerini 

belirlemelerini ve ona göre kartlarını kaldırmalarını söyleyin.

3. Herkes kartları kaldırıncaya kadar bekleyin. Kaldırmayanların henüz kararlarını vermemiş 

olduklarından emin olun. Sonra herkese verdikleri kararın nedenini sorun. Görüşlerini tartışsınlar. 



133

Mümkün olduğunca çok sayıda çocuğun görüş belirtmesine çalışın. Siz sadece kolaylaştırıcılık 

yapıp, görüşlere müdahale etmeyin.

4. Tartışma için yeterli zaman bıraktıktan sonra kararını değiştirmek isteyen olup olmadığını 

sorun. Kararlarını değiştirenlerin hangi fikri duyduktan sonra karar değiştirdiğini öğrenin. Bu 

işlemi bütün cümleler için tekrarlayın.   
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Birlikte Sorgulama ve Değerlendirme 

(Süre: 20 dk.)

1. Aşağıdaki sorularla etkinlik hakkında bilgi alın:

a. Bu alıştırmayı beğendiniz mi?

b. Kimi görüşlerde karar almak güç müydü? Hangilerinde?

c. Hiç kararsız kaldınız mı?

d. Kararınızı hiç değiştirdiniz mi? Buna sizi ne ikna etti? 

e. Diğerlerinden daha karmaşık olan görüşler var mıydı? 

f. Üzerinde hâlâ net olmadığınız görüşler var mı?

g. Bazı konuları daha ayrıntılı tartışmak ister miydiniz?

h. Bu etkinlikten yeni bir şey öğrendiniz mi? Öğrendinizse ne?

2. Aşağıdaki sorularla etkinliği “katılım” kavramı ile ilişkilendirin:

a. Sizce tartıştığımız görüşler ne ile ilgiliydi? 

b. Ailenizdeki kararlara katılabiliyor musunuz? Hangilerine? 

c. Okulunuzdaki veya sınıfınızdaki kararlara katılabiliyor musunuz? Hangilerine? 

d. Yaşadığınız toplumdaki kararlara katılabiliyor musunuz? 

e. Katılımın her çocuğun hakkı olduğunu vurgulayın ve ardından ÇHS’nin 12. maddesini okuyun. 

Maddenin anlaşıldığından emin olun.

f. Katılım sağlayabileceğiniz başka alanlar aklınıza geliyor mu?

g. Sizce katılım hakkı çocuklar için neden önemli?  

3. Çocukları üçer veya dörder kişilik gruplara ayırın ve her gruba etkinlik sırasında kullanılan 

cümlelerin birer kopyasını verin. Gruplardan her birinden, cümleyi herkesin üzerinde 

anlaşabileceği şekilde yeniden formüle etmesini isteyin. Bu şekilde yeniden düzenlenen cümleleri 

karşılaştırın.  (Ders saati içinde yeterli süre kalmazsa bu aşamayı izleyen derste yapabilir ya da 

ödev olarak verebilirsiniz.)

Eylem fikirleri

Çocukları katılımın yollarını bulmaya özendirin. Örneğin sınıftaki ve okuldaki katılım mekanizmalarını 

güçlendirme ya da kendilerini ilgilendiren meselelerde yerel yöneticilere mektup yazma gibi. 

Çocuklardan, yaşamlarındaki durumlara / sorunlara ilişkin görüşlerini ifade eden makaleler yazmalarını 

isteyin. Bunları sınıf gazetesi şeklinde yayınlayın ya da duyuru panosuna asın.  

Uygulayıcılar için ipuçları

Çocukların rahatça tartışabilmeleri için görüşlerin, görebilecekleri bir yerde yazılı olarak bulunmasını 

sağlayın.



135

En az konuşanlar dahil bütün çocukların kendi görüşlerini ifade etmelerini sağlayın. Daha sessiz 

çocukları buna özellikle özendirebilirsiniz.

Her görüşe ilişkin tartışma süresi sınırlanmalıdır ki etkinlik gereğinden uzun sürmesin.

Çocukları enejik tutmak için görüşler arasına küçük canlandırıcı etkinlikler serpiştirebilirsiniz. 

Uyarlamalar ve Çeşitlemeler:

Sınıf mevcudu uygunsa ya da bahçe, çok amaçlı salon gibi uygun alan varsa, etkinlik hareketli olarak da 

uygulanabilir. Bu durumda sınıf bir köşesi “katılıyorum” diğer köşesi “ katılmıyorum” alanı olarak ayrılabilir. 

Çocuklar kararlarına göre köşelerden brinde durabilir ya da yakın durabilirler. Böylece çocuklar arasındaki 

ufak görüş farkları da ortaya çıkabilir. Karar verememiş olanlar tam ortada durabilirler. 

Büyük yaş çocuklar için konumlar “tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, hiç 

katılmıyorum” şeklinde daha ayrıntılı olarak derecelendirilebilir. 

Görüşlerin çocukların gündelik yaşamlarına uygun olarak geliştirilmesi katılımlarını arttıracaktır. 

Bu etkinlik bir teknik olarak çocuk haklarıyla ilgili başka herhangi bir konuda da kullanılabilir (örneğin, 

örgütlenme, eşitlik, bilgilenme, çevre, aile ve alternatif bakım hakları gibi). Ayrıca sınıf olarak karar 

verilmesi gereken bir konu olduğunda etkin bir tartışma tekniği olarak da uygulanabilir.  

Örnek Görüşler

sahiptir.

verir.
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Ders

1.Ders

2.Ders Yaz Kampı

3.Ders

4.Ders

Kim Karar Vermeli

Ders

1.Ders

2.Ders

3.Ders Yaz Kampı

4.Ders Sevgili Günlük

6.Ders

7.Ders

8.Ders

9.Ders Kim Karar Vermeli

10.Ders

3.2.6 Örnek Uygulamalar için Örnek Akış Planları
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3.3 Dersler Dışında  Çocuk Hakları Uygulamaları 

Bu bölümde yer verilen etkinliklerle amaçlanan okullarda ya da çocuklarla çalışan merkezlerde çocuk 

hakları konusunun daha geniş katılımlı ele alınmasıdır. Çocuk haklarının sadece derslerde ele alınan bir 

konu olmaktan çıkıp okuldaki farklı paydaşların da katılımıyla konuşulan ve tartışılan bir konu olması 

hedeflenmektedir.

3.3.1 Belirli Gün ve Haftalar için Uygulamalar- Çocuk Hakları Takvimi

Aşağıda bir eğitim öğretim dönemi boyunca belirli gün ve haftalarda ele alınabilecek hak temaları ve 

etkinlik önerileri sunulmuştur. Bu takvim örnek olması amacıyla hazırlanmıştır, eğitimciler kendi okulları 

ya da kurumları için takvime başka özel günleri de eklebilirler. Ayrıca yapılacak etkinler çocukların da 

katılımıyla  belirlenebilir ve her sınıf ya da kurum kendi çocuk hakları takvimini hazırlayabilir.
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Belirli Gün ve Haftalar Öneri etkinlik

Okulda ya da kurumda bir çocuk hakları kulübü oluşturulması için harekete geçmenin tam 
zamanı!

sunabilirler. 

11 Ekim
Günü

sorunların biri olan erken evliliklere dikkat 

11-17 Kasım
Haftası

19 Kasım

Günü

http://www.5te1.cocukhaklariizleme.org 

dikkat çekilebilir.

20 Kasım
Günü

Çocuk Hakları sözleşmesi Film Gösterimi 
(https://vimeo.com/59641731) 

planlanabilir.
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Bu sıralar yapılacak veli toplantısında da çocuk hakları konusu ele almanın tam zamanı!

Günü 

de bu konuda çalışan bir örgütte neden 

konusunda çalışan bir örgüt varsa istekli 

katılmaları teşvik edilebilir.

10 Aralık
Günü (https://vimeo.

com/59642528) 

kullanılabilir.

10 Aralık Haftası
Demokrasi Haftası

alması planlanabilir. Tüm okuldan okulun 

görselleştirilebilir.

19 Kasım

Günü

http://www.5te1.cocukhaklariizleme.org 

dikkat çekilebilir.

İkinci dönem başlıyor! Yıl sonu için çocuk hakları temalı tiyatro ya da kısa filmler hazırlanabilir. 
Çocuklarla çalışmaya başlamak için geç kalmamak gerek!

8 Mart
Kadınlar Günü

Çocuklarla kılavuzun 3.2.3 Toplumsal 

gerçekleştirilebilir.   
(https://vimeo.com/90229809)
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etkinlikler planlanabilir. Yine çocuklarla 

konusu ele alınabilir.

7-13 Nisan

üzerine okulun ortamlarını ele alabilirler. 

Çocukların seslerini daha fazla duyurabilmeleri için bir Serbest Kürsü etkinliği bu aralarda hiç de 
fena olmaz!

23 Nisan Çocuk Katılımı temalı etkinlikler ele alınabilir. 

Planlanacak etkinliklerin çocuk katılımı 

güçlendirmek önemlidir! 

.

çevre temalı etkinlikler gerçekleştirilebilir. 

atıkları kullanılarak farklı sanat çalışmaları 

çalışmaları gerçekleştirilebilir.
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12 Haziran

*Bu takvimde yer verilen etkinlik önerileri projenin öğretmen eğitiminde gelen önerilerden

 faydalanılarak derlenmiştir.
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3.3.2 Çocuk Hakları Aracılığıyla Tüm Okulu Etkileme 

Dilsiz Kurdele Uygulaması:

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Dr. Natuk Birkan Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Pelin Çelme 

tarafından kaleme alınmıştır

Çocuklar bazen haklarını veya uğradıklarını düşündükleri haksızlıkları ifade etmekte zorlanabiliyorlar.  

Bu durum çekindikleri, ifade edecek doğru kelimeleri bulamadıkları, hislerini açıklayamadıkları veya 

gerçekten konuşmak istemedikleri için olabiliyor. Bu durumda beklide en iyi yol sessiz ifade biçimlerini 

kullanmak ve mesajları bu yolla vermek olabilir. Dilsiz kurdele bu durumlarda farkındalık yaratmak adına 

işlevsel bir hal alabiliyor.  

Peki, nedir “Dilsiz Kurdele” ? Size bu konuda gerekli malzemelerden bahsederek başlayayım. Çok değil  

bir buçuk -  iki metre uzunluğunda, iki parmak genişliğinde bir kurdeleye ve çok sayıda (sınıf veya 

okul genelinde uygulamanıza göre değişir) on beş – yirmi santimetre uzunluğunda, yarım parmak 

genişliğinde rengarenk kurdelelere ihtiyacınız var. Uzun olan kurdeleyi sınıfınızın veya okulunuzun 

uygun gördüğünüz (görülebilen bir yeri olmalı) bir yerine asarak işe başlıyordunuz. Minik kurdeleler ise 

sınıflarda bir kavanoz veya kutu içerisinde durabilir. Sonraki adım ise şöyle; Çocuklara haklarının ihlal 

edildiğini hissettikleri zaman sınıflarının bir köşesinde bulunan küçük kurdelelerden alıp büyük kurdeleye 

düğümlemelerini istiyorsunuz. Bunun için kimseden izin almalarına gerek olmadığını ve gerçekten 

haklarının her hangi biri (arkadaş, öğretmen, çalışan) tarafından çiğnendiğini hissetmelerinin yeterli 

olacağını anlatıyorsunuz. Bu konuyla ilgili olarak okulda bulunan diğer öğretmen, yönetici, çalışan gibi 

çocuğun temas halinde olabileceği herkesi bilgilendiriyorsunuz.

Ve işte hepsi bu kadar. Bu uygulama esnasında çocukların samimi bir şekilde davrandıklarını 

gözlemleyebilirsiniz. Ama unutulmaması gereken çocukların doğru bir şekilde, içten bir dille 

bilgilendirilip, yönlendirilmesi. Çocuklar bu yönlendirmenin ardından tamamen serbest bırakılmalıdır. 

Zaten bir süre sonra uzun kurdeleye eklenmeye başlayan minik rengarenk kurdeleler size durumu 

anlatacak.Ardından öğrenciler, öğretmenler ve idareciler bir araya gelerek durumu değerlendirebilirsiniz.
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4. Son Notlar

1 - Franklin, Bob (1993), Çocukların Politik Hakları, der. Bob Franklin, Çocuk Hakları, çev. Alev Türker, 
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6. EKLER

6. 1 Çocuk Haklarına dair Sözleşme (Çocuk Dostu Versiyon)

 

Madde 1, Çocuğun tanımı: On sekiz yaşına kadar hepimiz çocuğuz. 

Madde 2, Ayrımcılık yapmamak: Hiçbirimize, hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir özelliğimiz nedeniyle 

ayrımcılık yapılamaz. Birbirimizden farklı özelliklerimiz hiç bir zaman dışlama, aşağılama ya da ayrımcılık 

nedeni olarak kullanılamaz.   

Madde 3, Çocuğun öncelikli yararı: Bizi etkileyen her durumda önce bizim için neyin iyi olacağı 

düşünülmeli ve ne yapılacaksa buna göre yapılmalıdır. 

Madde 4, Sözleşmedeki hakların kullanılması: Devletlerin bizim tüm haklarımızı kullanabilmemizi 

sağlaması gerekir. 

Madde 5, Anne baba rehberliği ve çocuğun gelişim halindeki yetenekleri: Ailemizdeki kişiler 

bizim hayattaki rehberimizdir ve haklarımızı kullanmamız için bize yardımcı olurlar. Biz büyüdükçe ve 

yaptıklarımızın sonuçlarını daha iyi anlamaya başladıkça haklarımızı kendi başımıza kullanmaya başlarız.  

Madde 6, Yaşama ve gelişme hakkı: Hepimizin sağlıklı bir şekilde yaşamaya ve gelişmeye hakkı vardır. 

Madde 7, Doğum kaydımız, ismimiz ve vatandaşlık hakkımız: Doğduğumuz anda bize bir isim konur 

ve vatandaşı olduğumuz ülke bize bir kimlik verir. Hepimizin buna hakkı vardır. Ayrıca doğduğumuz 

zaman anne babamızı tanımaya ve onlar tarafından bakılıp büyütülmeye de hakkımız vardır. 

Madde 8, Kimliğimizin korunması: Devletlerin hepimizin ismini, kimliğini, vatandaşlık bağlarımızı ve 

aile bağlarımızı koruması gerekir. 

Madde 9, Anne ve babamızdan ayrılmama: Anne ya da babamızdan birinin bize kötü davranması ve 

bizim de istememiz durumu dışında kimse bizi anne ve babamızdan ayıramaz. Eğer annemiz ve babamız 

birbirinden ayrılmışsa, istediğimiz koşullarda ikisiyle de görüşme hakkımız vardır. 

Madde 10, Ailemizin yeniden bir araya gelmesi: Eğer annemiz ve babamız farklı ülkelerde yaşıyorsa, 

her ikisiyle de görüşebilmemiz veya yeniden aile olarak bir araya gelebilmemiz için ülkeler arasında 

seyahat etmemiz sağlanır.  

Madde 11, Başka bir ülkeye yasadışı yoldan gönderilmeme: Devletlerin hiç bir çocuğun ülkeden 

yasadışı olarak çıkarılmaması için önlemler alması gerekir. 

Madde 12, Çocuğun görüşüne saygı gösterilmesi: Büyükler bizimle ilgili yani sonuçları bizi de 

etkileyen kararlar alırken bizim de özgür bir biçimde düşündüğümü söylemeye hakkım vardır. 

Yetişkinlerin bizim görüşlerimizi de hesaba katarak karar alması gerekir. 

Madde 13, İfade ve bilgi alma özgürlüğü: Edindiğimiz bilgilerin bize veya bir başkasına zararı yoksa, 

internet, radyo, televizyon ya da istediğimiz herhangi bir araçla istediğimiz bilgilere ulaşmaya ve bunları 

başkalarına anlatmaya hakkımız vardır. 

Madde 14, Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü: Başkalarının haklarını kullanmalarına engel olmadığımız 
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sürece, istediğimizi düşünebilir; istediğimiz şeye inanabilir; dinimizin gereklerini istediğimiz biçimde 

yerine getirebiliriz. Anne ve babamız bize bu konularda da rehberlik yapar. 

Madde 15, Barışçıl örgütlenme ve toplanma özgürlüğü: Diğer insanların haklarını engellemediğimiz 

sürece, başka çocuklarla gruplar ve dernekler kurabiliriz veya böyle grup ve derneklere katılmaya 

hakkımız vardır. 

Madde 16, Özel yaşamın gizliliği, onur ve saygınlık: Özel yaşamımızın gizli tutulması bizim 

hakkımızdır. Kimse saygınlığımıza zarar veremez, bizim veya ailemizin evine giremez, mektuplarımızı ve 

e-postalarımızı açamaz. 

Madde 17, Bilgi ve medyaya ulaşma hakkı: Kitap, gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet dahil, 

çeşitli kaynaklardan güvenilir bilgi edinmeye hakkımız vardır. Edindiğimiz bilgiler anlayabileceğimiz ve 

bize yararlı olan bilgiler olmalıdır.

Madde 18, Anne babamızın ortak sorumluluğu: Bizi yetiştirmek annemizle babamızın ortak 

sorumluluğudur. Bizi yetiştirirken her zaman bizim için en iyi olanı dikkate almaları gerekir. Annemiz 

ve babamız çalışıyorsa, bize karşı sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için devletler anne babamıza 

gerekli hizmetleri sunar. 

Madde 19, Her tür şiddet, istismar ve ihmale karşı korunma: Devlet, bizim gerektiği gibi bakılmamızı 

sağlamalıdır. Bunun için anne babamızdan veya başka bakıcılardan kaynaklanabilecek şiddet, istismar ve 

ihmale karşı bizi devletin koruması gerekir. 

Madde 20, Alternatif bakım: Annemiz ve babamız ya da ailemiz herhangi bir nedenle bize gereken 

bakımı sağlayamıyorsa, devletler uygun kişi veya kurumların bizim bakımımızı üstlenmesini sağlarlar. 

Bakımımızı üstlenen kişi veya kurumlar dinimize, dilimize, geleneklerimiz, insanlık onurumuza ve 

haklarımıza saygı göstermek durumundadır. 

 Madde 21, Evlat edinilme: Kendi ülkemizden veya bir başka ülkeden birisi bir çocuğu evlat edinebilir. 

Çocukları evlat edinmeyle ilgili karar verirken yetişkinlerin düşünmesi gereken şey çocuklar için en iyi 

olanı yapmaktır. 

Madde 22, Sığınmacı çocuklar: Bazı çocuklar kendi ülkelerinde güvende hissetmedikleri için başka 

bir ülkeye gidebilirler. Bu durumda bir çocuğun korunmaya ve desteklenmeye hakkı vardır. Bu çocuklar 

geldikleri ülkedeki tüm çocuklarla aynı haklara sahiptir. 

Madde 23, Engelli çocuklar: Engelli çocukların özel bakıma, eksiksiz ve bağımsız bir yaşam sürmek için 

destek ve eğitim almaya ve topluma katılmaya hakları vardır. 

Madde 24, Sağlık bakımı ve hizmetleri: Kaliteli bir sağlık hizmeti almaya hakkımız vardır. Ayrıca 

sağlığımızı korumak için temiz su, besleyici gıda, temiz çevre ve sağlık eğitimi de hakkımızdır. Eğer bizim 

ülkemizde bunlar için yeterli zenginlik yoksa diğer ülkeler dayanışma içinde bize yardımcı olmalıdır. 

Madde 25, Kurumların düzenli olarak denetlenmesi: Eğer bir kurumda bakılıyorsak ve annemiz ve 

babamızdan uzaktaysak devletin iyi bir biçimde bakıldığımızdan ve bize iyi muamele edildiğinden emin 
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olmak için kontroller yapması gerekir. 

Madde 26, Sosyal güvenlikten yararlanma: İçinde yaşadığımız toplum, bizim gelişmemiz ve iyi 

koşullarda yaşamamız için sosyal güvenlik olanağı sağlamalıdır. Yeterli parası olmayan ailelerdeki çocuklar 

için sosyal güvenliği devlet sağlamalıdır.  

Madde 27, Yeterli yaşam standardı: Fiziksel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal açıdan gelişmemiz için iyi 

koşullarda yaşamamız gerekir. Devletin bunun için ailelere destek vermesi gerekir. 

Madde 28, Eğitim hakkı: Eğitim almaya hakkımız vardır. Ayrıca okulda disiplin kurallarının bizim insanlık 

onurumuzu koruması gerekir. İlköğretim herkes için zorunlu ve ücretsiz olmalıdır. Eğer bizim ülkemizde 

bunlar için yeterli zenginlik yoksa diğer ülkeler dayanışma içinde bize yardımcı olmalıdır.

Madde 29, Eğitimin amaçları: Eğitim, kişiliğimizi, yeteneklerimizi, becerilerimizi geliştirecek bir 

eğitim olmalıdır. Bizi yaşama hazırlamalı; anne babamıza, kendimize, diğer uluslara ve kültürlere saygı 

göstermeye yönlendirmelidir. İnsan haklarını öğrenmek hakkımızdır.

Madde 30, Azınlık ve yerli haktan çocuklar: Azınlık gruplarına mensup tüm çocukların kendi 

kültürlerinden yararlanma, kendi dinlerine inanma ve kendi dillerini kullanma hakkı vardır.

Madde 31, Serbest zaman, oyun ve kültür: Rahatlamaya, dinlenmeye, oyun oynamaya ve çeşitli 

kültürel amaçlı etkinliklere katılmaya hakkımız vardır.

Madde 32, Çocuk emeği sömürüsü: Hükümet bizi, sağlık veya gelişimimiz için zararlı olan, eğitimimizi 

engelleyen veya başka insanların bizi kullanmalarına neden olan işlerden korumalıdır. 

Madde 33, Çocuklar ve uyuşturucu kullanımı: Hükümet bizi tehlikeli uyuşturucu maddelerin üretim ve 

dağıtım yollarına karşı korumalıdır.

Madde 34, Cinsel istismara karşı korunma: Hükümet bizi cinsel istismardan korumalıdır.

Madde 35, İnsan kaçakçılığı, satışı ve kaçırılmasına karşı korunma: Hükümet kaçırılmamıza, 

satılmamıza, kullanılmak için başka ülkelere götürülmemize karşı kesin önlem almalıdır.

Madde 36, Diğer istismar biçimlerine karşı korunma: Gelişimimize ve huzurumuza zarar verecek 

etkinliklere karşı korunmamız gerekir.

Madde 37, Aşağılayıcı muamele ve özgürlükten yoksun bırakmaya karşı korunma: Eğer bir şekilde 

yasaları çiğnersek bize zalimce davranılamaz veya yetişkinlerle beraber hapse konamayız. Her koşulda 

ailemizle görüşmeye hakkımız vardır. 

Madde 38, Silahlı çatışmadan etkilenen çocukların korunması: On sekiz yaşından küçüksek, devletler 

askerlik yapmamıza veya savaşa katılmamıza izin vermez. Savaş bölgelerindeki yaşayan çocuklara özel 

koruma sağlanmalıdır.

Madde 39, Kötü muamele ve sömürü mağduru çocukların rehabilitasyonu: İhmal edilmiş, kötü 

muamele görmüş ya da istismara uğramışsak, sağlığımıza yeniden kavuşarak topluma geri dönmek için 

özel yardım almak hakkımızdır. Devletler bunun için gerekli hizmeti sağlar. 

Madde 40, Çocuk adaleti sistemi: Yasaları çiğnemekle suçlanıyorsak bile, onurumuzu kırmayan bir 
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muamele görmeliyiz. Hukuki yardım alabilmeliyiz. Yasaları çiğnemişsek bile hapis cezası çocuklar için en 

en son başvurulabilecek yoldur. 

Madde 41, Daha ileri düzeydeki insan hakları standartlarına saygı gösterilmesi: Ülkemizde 

çocuklarla ilgili yürürlükteki yasalar sözleşmeden daha iyiyse, o yasalar uygulanır.

Madde 42, Sözleşmenin yaygın tanıtımı: Hükümet, bütün anne babaların, kurumların ve çocukların 

sözleşmeyi öğrenmesini sağlamalıdır.

Maddeler 43-54, Hükümetlerin görevleri: Bu maddeler yetişkinlerle hükümetlerin, çocukların bütün 

haklarından yararlanmalarını sağlamak üzere nasıl birlikte çalışmaları gerektiğini açıklar.
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6.2 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Çocuk Dostu Versiyon

Madde 1, Eşitlik hakkı: 

Özgür ve eşit haklara sahip bir insan olarak doğdun. Düşünebilecek ve neyin doğru neyin yanlış 

olduğunu söyleyebilecek durumdasın. Başkalarına dostça davranmalısın.

Madde 2, Ayrımcılığa maruz kalmama özgürlüğü: 

Ayrımcılığa uğramama özgürlüğü:

Irk, derinin rengi, cinsiyet, dil, din, görüş, aile kökeni, toplumsal veya ekonomik statü, doğum yeri veya 

milliyetin ne olursa olsun burada sıralanan bütün insan haklarına sahipsin.

Madde 3, Yaşama, özgürlük ve kişisel güvenlik hakkı:

Yaşama, özgür olma ve kendi güvenliğini isteme hakkın var.

Madde 4, Köle olmama özgürlüğü: 

Kimsenin sana köle gibi davranma hakkı yoktur. Sen de kimseyi kölen olarak kullanamazsın.

Madde 5, İşkence ve aşağılayıcı muamele görmeme hakkı: 

Kimsenin sana işkence yapma, zarar verme veya aşağılama hakkı yoktur.

Madde 6, Yasa önünde birey olarak tanınma hakkı: 

Yasaya göre bir birey olarak kabul edilme hakkın var.

Madde 7, Yasa önünde eşitlik hakkı:

Herhangi bir ayrımcılığa uğramaksızın yasa tarafından korunmaya ve eşit muamele görmeye hakkın var.

Madde 8, Ehil yargıçlar tarafından sorunlarının giderilmesi hakkı:

Yasal haklarının ihlal edilmesi durumunda, ehil ve adil yargıçlar tarafından haklarının savunulması 

hakkındır.

Madde 9, Keyfi tutuklama ve sürgüne gönderilmeme özgürlüğü:

Kimse geçerli nedenleri olmaksızın seni tutuklayamaz, hapse koyamaz, ülkeden çıkmaya zorlayamaz.

Madde 10, Adil ve açık duruşma hakkı:

Herhangi bir suçla suçlandığında adil ve kamuya açık bir duruşmada yargılanmak hakkındır.

Madde 11, Tersi kanıtlanana kadar masum kabul edilme hakkı:

1. Adil bir yargılamada suçlu bulunana kadar masum kabul edilirsin. 

2. İşlendiği an suç sayılmayan bir fiil nedeniyle cezalandırılamazsın.

 

Madde 12, Özel yaşam, aile, ev ve iletişime müdahale olmaması özgürlüğü:

Bir başkası, adına zarar vermeyi denediği veya evine girmeye yeltendiği, posta kutunu açtığı, seni veya 

aileni geçerli herhangi bir yasal nedeni olmaksızın rahatsız ettiği zaman korunmaya hakkın vardır.
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Madde 13, Özgür seyahat hakkı: 

1. İstediğin ülkeye girip çıkma hakkın vardır. 

2. Ülkeni terk edip bir başka ülkeye gitmeye ve istediğin takdirde kendi ülkene dönmeye hakkın vardır.

Madde 14, Bir başka ülkede korunma hakkı:

1. Biri sana zarar verdiğinde, başka bir ülkeye giderek sığınma istemeye hakkın vardır. 

2. Ciddi bir suç işlemen durumunda bu hakkı kaybedersin.

Madde 15, Bir vatandaş olma ve bu vatandaşlığı değiştirme hakkı:

1. Bir ülkeye ait olma ve vatandaşlığa sahip olmaya hakkın vardır. 

2. Kimse geçerli bir neden olmaksızın vatandaşlığını senden alamaz. Vatandaşlığını arzu ettiğin gibi 

değiştirmeye de hakkın vardır.

Madde 16, Evlenme ve aile kurma hakkı:

1. Yasal olarak uygun yaştaysan, ırk, ülke veya dinle ilgili herhangi bir kısıtlama olmaksızın evlenebilir ve 

bir aile kurabilirsin. Eşlerin her ikisi evlendiklerinde ve boşandıklarında aynı haklara sahiptir. 

2. Kimse seni evlenmeye zorlayamaz. 

3. Aile toplumun temel birimidir ve hükümet tarafından korunmalıdır.

Madde 17, Mülkiyet edinme hakkı:

1. Mülk edinmeye hakkın vardır. 

2. Kimse sahip olduğun eşyaları geçerli bir neden olmaksızın senden alamaz.

Madde 18, Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü: 

Kendine ait düşüncelerin olmasına ve herhangi bir dine inanmaya hakkın vardır. Dinini ve inançlarını 

uygulamakta ve değiştirmekte özgürsün.

Madde 19, Görüş ve bilgi edinme özgürlüğü:

Kendi görüşlerini savunma ve ifade etmeye hakkın vardır. Görüşlerini farklı ülkelerden insanlar da dahil 

olmak üzere herhangi bir yolla başkalarıyla paylaşabilirsin.

Madde 20, Barışçıl örgütlenme ve toplanma hakkı:

1. Başkalarıyla barışçıl biçimde bir araya gelmeye hakkın vardır. 

2. Kimse seni bir gruba ait olmaya zorlayamaz.

de 21, Yönetime ve seçimlere katılma hakkı:

1. Bir görev üstlenerek veya seni temsil edecek birini seçerek hükümet yönetimine katılmaya hakkın 

vardır. 

2. Ülkene hizmet etmeye hakkın vardır. 

3. Hükümetler düzenli olarak adil ve gizli oylama yoluyla seçilmelidir.

Madde 22, Sosyal güvenlik hakkı:

İçinde yaşadığın toplum, sana onur ve gelişme açısından gerekli hakları ve sosyal güvenliğini sağlamalıdır.
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Madde 23, Arzu edilebilir bir işte çalışma ve sendikalaşma hakkı:

1. Çalışmaya, işini seçmeye ve iyi koşullarda çalışmaya hakkın vardır. 

2. Aynı işi yapan insanlar aynı ücreti almalıdır.

3. Yaşamana ve aileni geçindirmene yetecek bir ücret alabilmelisin.

4. Çalışan herkesin, haklarını savunmak amacıyla sendikaya girme hakkı vardır.

Madde 24, Dinlenme ve boş zaman hakkı:

Dinlenmeye ve boş zamanın olmasına hakkın vardır. İşgünün çok uzun olamaz. Düzenli ve ücretli tatil 

yapabilmelisin.

Madde 25, Uygun yaşam standartları hakkı:

1. Senin ve ailenin sağlıklı, rahat bir yaşam sürmek için gereksindiğiniz maddelere, gıdaya, giyime, 

sağlık ve barınma ve diğer toplumsal hizmetlere hakkınız vardır. Çalışmıyor veya çalışamıyorsan, yardım 

görmeye hakkın vardır. 

2. Anne ve çocuklar özel bakım ve yardım görmelidir.

Madde 26, Eğitim hakkı: 

1. Okula gitmeye hakkın vardır. İlköğretim ücretsiz ve zorunlu olmalıdır. Meslek öğrenme olanağın olmalı 

ve yapabildiğin ölçüde okumaya devam edebilmelisin. 

2. Okulda bütün yeteneklerini geliştirebilmeli, başkalarına ırkı, dini veya milliyeti ne olursa olsun saygı 

duymayı öğrenmelisin. 

3. Anne babanın alacağın eğitimde söz hakkı olmalıdır.

Madde 27, Toplumun kültürel yaşamına katılım hakkı:

1. Toplumunun geleneklerini ve bilgilerini paylaşmaya, sanatlarından zevk almaya, bilimsel gelişmeden 

yararlanmaya hakkın vardır. 

2. Bir sanatçı, yazar veya bilim insanı isen, eserin korunmalı ve sen de bundan yararlanmalısın.

 Madde 28, Bir toplumsal düzen hakkı: 

Senin ve tüm insanların hak ve özgürlüklere sahip olacakları bir dünyaya hakkın vardır. 

Madde 29, Topluluğa karşı sorumluluklar:

1. Kişiliğin toplum içinde bütünüyle gelişebilir. Senin de bu topluma karşı sorumlulukların vardır. 

2. Yasalar insan haklarını güvence altına almalı, herkesin başkalarına saygı göstermesini ve başkalarından 

saygı görmesini temin etmelidir. 

3. Bu hak ve özgürlükler Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerini desteklemelidir.

Madde 30, İnsan haklarına müdahale edilememesi özgürlüğü:

Dünyada hiç kimse, hiçbir grup veya hükümet bu haklara zarar vermek için girişimde bulunamaz.
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ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

ÖNSÖZ 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasında 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 Andlaşmasında 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 Bildirisinde ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde 

herkesin, bu metinlerde yeralan 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 Bildirisinde, 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 Andlaşmasında ilân edilen ülküler ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve 

dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini gözönünde bulundurarak, 

Çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliğinin, 1924 tarihli, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisinde ve 20 Kasım 

1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisinde 

belirtildiğini ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nde 

(özellikle 23 ve 24 üncü maddelerinde) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası 

Sözleşmede (özellikle 10 uncu maddesinde) ve çocukların esenliği ile ilgili uzman kuruluşların ve 

uluslararası örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde tanındığını hatırda tutarak, 

Çocuk Hakları Bildirisinde 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 bulunduğu”nu hatırda tutarak, 
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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 gözönünde tutarak, 

Her ülkedeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşama koşullarının iyileştirilmesi için 

uluslararası işbirliğinin taşıdığı önemin bilincinde olarak, 

Aşağıdaki kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır: 

I. KISIM 

Madde 1 

Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu 

hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. 

Madde 2 

1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, 

kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da 

başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle 

hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler. 

2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumları, 

faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü ayırıma veya cezaya tâbi tutulmasına 

karşı etkili biçimde korunması için gerekli tüm uygun önlemi alırlar. 

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 gözönünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağlamayı 

üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar. 

3. Taraf Devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların, hizmet ve faaliyetlerin 

özellikle güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından, yetkili 

makamlarca konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler. 

Madde 4 

Taraf Devletler, bu Sözleşmede tanınan hakların uygulanması amacıyla gereken her türlü yasal, idari 

ve diğer önlemleri alırlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin olarak, Taraf Devletler eldeki 
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kaynaklarını olabildiğince geniş tutarak, gerekirse uluslararası işbirliği çerçevesinde bu tür önlemler 

alırlar. 

Madde 5 

Taraf Devletler, bu Sözleşmenin çocuğa tanıdığı haklar doğrultusunda çocuğun yeteneklerinin 

geliştirilmesi ile uyumlu olarak, çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme konusunda ana-babanın, yerel 

gelenekler öngörüyorsa uzak aile veya topluluk üyelerinin, yasal vasilerinin veya çocuktan hukuken 

sorumlu öteki kişilerin sorumluluklarına, haklarına ve ödevlerine saygı gösterirler. 

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. 

2. Taraf Devletler, özellikle çocuğun tabiiyetsiz kalması sözkonusu 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 

öncelikli yararına olduğu yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler, çocuğun; ana-babasından, 

onların rızası dışında ayrılmamasını güvence altına alırlar. Ancak, ana-babası tarafından çocuğun kötü 

muameleye maruz bırakılması ya da ihmal edilmesi durumlarında ya da ana-babanın birbirinden ayrı 

yaşaması nedeniyle çocuğun 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. 
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4. Böyle bir ayrılık, bir Taraf Devlet tarafından girişilen ve çocuğun kendisinin ana veya babasının veya 

her ikisinin birden tutuklanmasını, hapsini, sürgün, sınırdışı 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, sözkonusu 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 hiçbir sonuç yaratmamasını ayrıca taahhüt 

ederler. 

Madde 10 

1. 9. maddenin 1 inci fıkrası uyarınca Taraf Devletlere düşen sorumluluğa uygun olarak, çocuk veya 

ana-babası tarafından, ailenin birleşmesi amaçlarıyla yapılan bir Taraf Devlet ülkesine girme ya da onu 

terketme konusundaki her başvuru, Taraf Devletlerce olumlu, insani ve ivedi bir tutumla ele alınacaktır. 

Taraf Devletler, bu tür bir başvuru yapılmasının başvuru sahipleri veya aile üyeleri aleyhine sonuçlar 

yaratmamasını taahhüt ederler. 

2. Ana-babası, ayrı devletlerde oturan bir çocuk olağanüstü durumlar hariç, hem ana hem de babası 

ile düzenli biçimde kişisel ilişkiler kurma ve doğrudan görüşme hakkına sahiptir. Bu nedenle ve 9. 

maddenin 1. fıkrasına göre Taraf Devletlere düşen sorumluluğa uygun olarak, Taraf Devletler çocuğun ve 

ana-babasının Taraf Devletlerin ülkeleri dahil herhangi bir ülkeyi terketmeye ve kendi ülkelerine dönme 

hakkına saygı gösterirler. Herhangi bir ülkeyi terketme hakkı, yalnızca yasada öngörüldüğü gibi ve ulusal 

güvenliği, kamu düzenini, kamu sağlığı ve ahlâk 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, 
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sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin 

araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir. 

2. Bu hakkın kullanılması yalnızca: 

a) Başkasının haklarına ve itibarına saygı, 

b) Milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu sağlığı ve ahlâkın korunması nedenleriyle ve kanun tarafından 

öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yapılan sınırlamalara konu olabilir. 

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: 

a) Kitle iletişim araçlarını çocuk bakımından toplumsal ve kültürel yararı olan ve 29. maddenin ruhuna 

uygun bilgi ve belgeyi yaymak için teşvik ederler; 

b) Çeşitli kültürel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan gelen bu türde bilgi ve belgelerin üretimi, değişimi 

ve yayımı amacıyla uluslararası işbirliğini teşvik ederler; 

c) Çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını teşvik ederler; 

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

e) 13 ve 18. maddelerde yeralan kurallar gözönünde tutularak çocuğun esenliğine zarar verebilecek bilgi 

ve belgelere karşı korunması için uygun yönlendirici ilkeler geliştirilmesini teşvik ederler. 

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 

herşeyden önce çocuğun öncelikli yararını gözönünde tutarak hareket ederler. 

2. Bu Sözleşmede belirtilen hakların güvence altına alınması ve geliştirilmesi için Taraf Devletler, çocuğun 

yetiştirilmesi konusundaki sorumluluklarını kullanmada ana-baba ve yasal vasilerin durumlarına uygun 

yardım yapar ve çocukların bakımı ile görevli kuruluşların, faaliyetlerin ve hizmetlerin gelişmesini 

sağlarlar. 

3. Taraf Devletler, çalışan ana-babanın, çocuk bakım hizmet ve tesislerinden, çocuklarının da bu hizmet 

ve tesislerden yararlanma hakkını sağlamak için uygun olan her türlü önlemi alırlar. 

Madde 19 

1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya 

vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet 

veya suistimale, ihmal ya da 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 
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yararlarının temel düşünce olduğunu kabul edecek ve aşağıdaki ilkeleri gerçekleştireceklerdir: 

a) 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 gözönüne alarak ve gereken durumlarda tüm ilgililerle yapılacak görüşme sonucu onların da 

evlât edinme konusundaki onaylarını alma zorunluluğuna uyarak, kararını verir. 

b) 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. 

c) Başka bir ülkede evlât edinilmesi düşünülen çocuğun, kendi ülkesinde mevcut evlât edinme 

durumuyla eşdeğer olan güvence ve ölçülerden yararlanmasını sağlarlar. 

d) Ülkelerarası evlât edinmede, yerleştirmenin ilgililer bakımından yasadışı para kazanma konusu 

olmaması için gereken bütün önlemleri alırlar. 

e) Bu maddedeki amàçları, 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 sözkonusu 

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 hükümetlerarası ve hükümetdışı yetkili başka kuruluşlarla bu durumda olan bir çocuğu korumak, 

ona yardım etmek, herhangi bir mülteci çocuğun ailesi ile yeniden biraraya 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 
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onun bakımından sorumlu olanlara, çocuğun durumu ve ana-babanın veya çocuğa bakanların içinde 

bulundukları koşullara uygun düşecek yardımın yapılmasını teşvik ve taahhüt ederler. 

3. Özürlü çocuğun, özel bakıma gereksinimi olduğu bilincinden hareketle bu maddenin 2 nci fıkrası 

uyarınca yapılması öngörülen yardım, çocuğun ana-babasının ya da çocuğa bakanların parasal (mali) 

durumları gözönüne alınarak, olanaklar ölçüsünde ücretsiz sağlanır. Bu yardım; özürlü çocuğun eğitimi, 

meslek eğitimi, tıbbi bakım hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir işte çalışabilecek duruma getirme 

hazırlık programları ve dinlenme/eğlenme olanaklarından etkin olarak yararlanmasını sağlamak üzere 

düzenlenir ve çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla bütünleşmesi yanında, kültürel ve ruhsal yönü dahil 

bireysel gelişmesini gerçekleştirme amacını güder. 

4. Taraf Devletler, uluslararası işbirliği ruhu içinde, özürlü çocukların koruyucu sıhhi bakımı, tıbbi, 

psikolojik ve işlevsel tedavileri alanlarına ilişkin gerekli bilgilerin alışverişi yanında, rehabilitasyon, eğitim 

ve mesleki eğitim hizmetlerine ilişkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek şekilde ve Taraf Devletlerin bu 

alanlardaki güçlerini, anlayışlarını geliştirmek ve deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla bilgi dağıtımını 

ve bu bilgiden yararlanmayı teşvik ederler. Bu bakımdan, gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri, 

özellikle gözönüne alınır. 

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: 

a) Bebek ve çocuk ölüm oranlarının düşürülmesi; 

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

önem verilerek sağlanması; 

c) Temel sağlık hizmetleri çerçevesinde ve başka olanakların yanısıra, kolayca bulunabilen tekniklerin 

kullanılması ve besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu sağlanması yoluyla ve çevre kirlenmesinin tehlike 

ve zararlarını gözönüne alarak, hastalık ve yetersiz beslenmeye karşı mücadele edilmesi; 

d) Anneye doğum öncesi ve sonrası uygun bakımın sağlanması; 

e) Bütün toplum kesimlerinin özellikle ana-babalar ve çocukların, çocuk sağlığı ve beslenmesi, anne sütü 

ile beslenmenin yararları, toplum ve çevre sağlığı ve kazaların önlenmesi konusunda temel bilgileri elde 

etmeleri ve bu bilgileri kullanmalarına yardımcı olunması; 

f) Koruyucu sağlık bakımlarının, 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. 
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4. Taraf Devletler, bu maddede tanınan hakkın tam olarak gerçekleştirilmesini tedricen sağlamak 

amacıyla uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve teşviki konusunda karşılıklı olarak söz verirler. Bu konuda 

gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle gözönünde tutulur. 

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 gözönüne 

alınarak ve çocuk tarafından ya da onun adına yapılan sosyal güvenlikten yararlanma başvurusuna ilişkin 

başkaca durumlar da gözönünde 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 ve 

mali güçleri çerçevesinde öncelikle çocuğun ana-babasına veya çocuğun bakımını üstlenen diğer kişilere 

düşer. 

3. Taraf Devletler, ulusal durumlarına göre ve olanakları ölçüsünde, ana-babaya ve çocuğun bakımını 

üstlenen diğer kişilere, çocuğun bu hakkının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla gerekli önlemleri 

alır ve gereksinim olduğu takdirde özellikle beslenme, giyim ve barınma konularında maddi yardım ve 

destek programları uygularlar. 

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

mali sorumluluğu bulunan diğer kişiler tarafından, çocuğun bakım giderlerinin karşılanmasını sağlamak 

amacıyla her türlü uygun önlemi alırlar. Özellikle çocuğa karşı mali sorumluluğu olan kişinin, çocuğun 

ülkesinden başka bir ülkede yaşaması halinde, Taraf Devletler bu konuya ilişkin uluslararası anlaşmalara 

katılmayı veya bu tür anlaşmalar akdinin yanısıra başkaca uygun düzenlemelerin yapılmasını teşvik 

ederler. 

Madde 28 

1. Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde 

tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle: 

a) İlköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler; 

b) Orta öğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak üzere çeşitli biçimlerde 

örgütlenmesini teşvik ederler ve bunların tüm çocuklara açık olmasını sağlarlar ve gerekli durumlarda 
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mali yardım yapılması ve öğretimi parasız kılmak gibi uygun önlemleri alırlar; 

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

getirirler; 

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

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

alırlar. 

2. Taraf Devletler, okul disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır biçimde ve bu 

Sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla gerekli olan tüm önlemleri alırlar. 

3. Taraf Devletler eğitim alanında, özellikle cehaletin ve okuma yazma bilmemenin dünyadan 

kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip 

olunmasını kolaylaştırmak amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirir ve teşvik ederler. Bu konuda, 

gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle gözönünde tutulur. 

Madde 29 

1. Taraf Devletler çocuk eğitiminin aşağıdaki amaçlara yönelik olmasını kabul ederler: 

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

geliştirilmesi; 

b) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler Andlaşmasında benimsenen ilkelere 

saygısının geliştirilmesi; 

c) Çocuğun ana-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı veya geldiği menşe 

ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi; 

d) Çocuğun, anlayışı, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik ve ister etnik, ister ulusal, ister dini gruplardan, 

isterse yerli halktan olsun, tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, yaşantıyı, 

sorumlulukla üstlenecek şekilde hazırlanması; 

e) Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi.

2. Bu maddenin veya 28. maddenin hiçbir hükmü gerçek ve tüzel kişilerin öğretim kurumları kurmak ve 

yönetmek özgürlüğüne, bu maddenin 1. 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 varolduğu Devletlerde, böyle bir azınlığa 

mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte 

kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından 

yoksun bırakılamaz. 

Madde 31 

1. Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence 
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(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 gözönünde tutularak, Taraf 

Devletler özellikle şu önlemleri alırlar: 

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

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

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

öngörürler. 

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 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: 

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

b) Çocukların, fuhuş ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini; 

c) Çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini önlemek 

amacıyla ulusal düzeyde ve ikili 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. 
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Madde 37 

Taraf Devletler aşağıdaki hususları sağlarlar: 

a) Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tâbi 

tutulmayacaktır. Onsekiz yaşından küçük olanlara, işledikleri suçlar nedeniyle idam cezası verilemiyeceği 

gibi salıverilme koşulu bulunmayan ömür boyu hapis cezası da verilmeyecektir. 

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

tutuklanması, alıkonulması veya hapsi yasa gereği olacak ve ancak en son başvurulacak bir önlem olarak 

düşünülüp, uygun olabilecek en kısa süre ile sınırlı tutulacaktır. 

c) Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğa insancıl biçimde ve insan kişiliğinin özünde bulunan 

saygınlık ve kendi yaşındaki kişilerin gereksinimleri gözönünde tutularak davranılacaktır. Özgürlüğünden 

yoksun olan her çocuk, kendi yüksek yararı aksini gerektirmedikçe, özellikle yetişkinlerden ayrı tutulacak 

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

d) Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuk, kısa zamanda yasal ve uygun olan diğer yardımlardan 

yararlanma hakkına sahip olacağı gibi özgürlüğünden yoksun bırakılmasının yasaya aykırılığını bir 

mahkeme veya diğer yetkili, bağımsız ve tarafsız makam önünde iddia etme ve böylesi bir işlemle ilgili 

olarak ivedi karar verílmesini 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, onbeş yaşından küçüklerin çatışmalara doğrudan katılmaması için uygun olan bütün 

önlemleri alırlar. 

3. Taraf Devletler, özellikle onbeş yaşına gelmemiş çocukları askere almaktan kaçınırlar. Taraf Devletler, 

onbeş ile onsekiz yaş arasındaki çocukların silah altına alınmaları gereken durumlarda, önceliği yaşça 

büyük olanlara vermek için çaba gösterirler. 

4. Silahlı çatışmalarda sivil halkın korunmasına ilişkin uluslararası insani hukuk kuralları tarafından 

öngörülen yükümlülüklerine uygun olarak, Taraf Devletler, silahlı çatışmadan etkilenen çocuklara koruma 

ve bakım sağlamak amacıyla mümkün olan her türlü önlemi alırlar. 

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 
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ettiği kabul edilen her çocuğun; çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının ve toplumda yapıcı 

rol üstlenmesinin arzu edilir olduğu hususları gözönünde 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 gözönünde tutularak Taraf Devletler özellikle, 

şunları sağlarlar: 

a) İşlendiği zaman ulusal ya da uluslararası hukukça yasaklanmamış bir eylem ya da ihmal nedeniyle 

hiçbir çocuk hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddiası ya da ithamı öne sürülemeyeceği gibi böyle bir 

ihlâlde bulunduğu da kabul edilmeyecektir. 

b) Hakkında ceza kanununu ihlâl iddiası veya ithamı bulunan her çocuk aşağıdaki asgari güvencelere 

sahiptir: 

i) Haklarındaki suçlama yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılmak; 

ii) 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; 

iii) Yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme önünde adli ya da başkaca uygun yardımdan 

yararlanarak ve özellikle çocuğun yaşı ve durumu gözönüne 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; 

iv) 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; 

v) 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; 

vi) Kullanılan dili anlamaması veya konuşamaması halinde çocuğun parasız çevirmen yardımından 

yararlanması; 

vii) Kovuşturmanın her aşamasında özel hayatının gizliliğine tam saygı gösterilmesine hakkı olmak. 

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: 

a) Ceza Yasasını ihlâl konusunda asgari bir yaş sınırı belirleyerek, bu yaş sınırının altındaki çocuğun ceza 

ehliyetinin olmadığının kabulü; 

b) 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 Sözleşmede yeralan hiçbir husus, çocuk haklarının gerçekleştirilmesine daha çok yardımcı olan ve; 

a) Bir Taraf Devletin yasasında; veya 

b) Bu Devlet bakımından yürürlükte olan uluslararası hukukta yeralan hükümleri etkilemeyecektir. 

II. KISIM 

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 gözönünde 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 Sözleşmenin 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. lk 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. 



169

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 

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 Sözleşmede tanınan hakları yürürlüğe koymak için, aldıkları önlemleri ve bu 

haklardan yararlanma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin raporları: 

a) Bu Sözleşmenin, ilgili Taraf Devlet bakımından yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak iki yıl içinde, 

b) Daha sonra beş yılda bir, 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığı ile Komiteye sunmayı taahhüt ederler. 

2. Bu madde uyarınca hazırlanan raporlarda, bu Sözleşmeye göre üstlenilen sorumlulukların, şayet 

varsa, yerine getirilmesini etkileyen nedenler ve güçlükler belirtilecektir. Raporlarda ayrıca, ilgili ülkede 

Sözleşmenin 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 Sözleşmenin 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. 

Madde 45 

Sözleşmenin etkili biçimde uygulanmasını geliştirme ve Sözleşme kapsamına giren alanda uluslararası 

işbirliğini teşvik etmek amacıyla: 

a) Uzmanlaşmış kurumlar, UNICEF ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının öteki organları, bu Sözleşmenin kendi 

yetki alanlarına ilişkin olan hükümlerinin uygulanmasının incelenmesi sırasında, temsil edilmek hakkına 
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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 Sözleşmenin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet edebilir; 

b) 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; 

c) Komite, Genel Kurula Genel Sekreterden Komite adına çocuk haklarına ilişkin sorunlarda incelemeler 

yaptırması isteğinde bulunulmasını, tavsiye edebilir; 

d) Komite, bu Sözleşmenin 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. 

III. KISIM 

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. 

Madde 49 

1. Bu Sözleşme, yirminci onay ya da katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri 

nezdine tevdi tarihini izleyen otuzuncu gün yürürlüğe gïrecektir. 

2. Yirminci onay ya da katılma belgesinin tevdiinden sonra bu Sözleşmeyi onaylayacak ya da ona katılacak 

Devletlerin her biri için, bu Sözleşme, sözkonusu Devletin onay ya da katılma belgesini tevdi tarihinden 

sonraki otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. 

Madde 50 

1. Bu Sözleşmeye 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 sözkonusu konferansın toplanmasından 

yana olduklarını ifade ederlerse Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Teşkilatı çerçevesinde bu konferansı 
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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 yeralan hükümlere uygun olarak kabul edilen bir değişiklik, Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulunca onaylandığı ve bu Sözleşmeye 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 Sözleşmenin 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 Sözleşmeyi, 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 Sözleşmenin tevdi makamı olarak belirlenmiştir. 

Madde 54 

İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri de aynı derecede geçerli olan bu 

Sözleşmenin özgün metni, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir. 

Hükümetleri tarafından tam yetkili kılınan aşağıda imzaları bulunan Temsilciler, yukarıdaki kuralların 

ışığında, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

“İhtirazi Kayıt: 

Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 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.” 

UNICEF Türkiye Temsilciliği tarafından hazırlanmıştır.
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6.4 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 Aralık 1948 tarihinde, tam metni sonraki sayfalarda yer alan İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul ve ilan etmiştir. Bu tarihsel olay üzerine Genel Kurul tüm üye ülkelere 

Bildirge’nin metnini yaymaları, “ülkelerin veya bölgelerin siyasal durumu temelinde herhangi bir ayrım 

gözetmeksizin en başta okullarda ve diğer eğitim kurumlarında dağıtılmasını, okunmasını, gösterilmesini 

ve üzerinde durulmasını sağlamaları” çağrısında bulunmuştur. 
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İnsan Hakları  Evrensel Bildirgesi
Önsöz

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının 

tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına, 

İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana sevkeden vahşiliklere sebep 

olmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların, içinde söz ve inanma hürriyetlerine 

sahip olacakları bir dünyanın kurulması en yüksek amaçları olarak ilan edilmiş bulunmasına, 

İnsanın zulüm ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için insan haklarının bir 

hukuk rejimi ile korunmasının esaslı bir zaruret olmasına, 

Uluslararasında dostça ilişkiler geliştirilmesini teşvik etmenin esaslı bir zaruret olmasına, 

Birleşmiş Milletler halklarının, Antlaşmada, insanın ana haklarına, insan şahsının haysiyet ve değerine, 

erkek ve kadınların eşitliğine olan imanlarını bir kere daha ilan etmiş olmalarına ve sosyal ilerlemeyi 

kolaylaştırmaya, daha geniş bir hürriyet içerisinde daha iyi hayat şartları kurmaya karar verdiklerini beyan 

etmiş bulunmalarına, 

Üye devletlerin, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile işbirliği ederek insan haklarına ve ana hürriyetlerine bütün 

dünyada gerçekten saygı gösterilmesinin teminini taahhüt etmiş olmalarına, 

Bu haklar ve hürriyetlerin herkesçe aynı şekilde anlaşılmasının yukarıdaki taahhüdün yerine getirilmesi 

için son derece önemli bulunmasına göre, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 

İnsanlık topluluğunun bütün fertleriyle uzuvlarının bu beyannameyi daima gözönünde tutarak

öğretim ve eğitim yoluyla bu haklar ve hürriyetlere saygıyı geliştirmeye, gittikçe artan milli ve 

milletlerarası tedbirlerle gerek bizzat üye devletler ahalisi gerekse bu devletlerin idaresi altındaki 

ülkeler ahalisi arasında bu hakların dünyaca fiilen tanınmasını ve tatbik edilmesini sağlamaya gayret 

etmeleri amacıyla bütün halklar ve milletler için ulaşılacak ortak ideal olarak işbu İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesini ilan eder.

Madde 1

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine 

karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. 

Madde 2

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, 

doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve 

bütün hürriyetlerden istifade edebilir. 

Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir 

egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya 

ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir. 
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Madde 3 

Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır. 

Madde 4

Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır. 

Madde 5

Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz. 

Madde 6

Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir. 

Madde 7

Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. 

Herkesin işbu Beyannameye aykırı her türlü ayırdedici muameleye karşı ve böyle bir ayırdedici muamele 

için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır. 

Madde 8

Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilli netice 

verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı vardır. 

Madde 9

Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulanamaz veya sürülemez. 

Madde 10

Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, 

tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak 

görülmesi hakkına sahiptir. 

Madde 11

1. Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış 

bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır. 

2. Hiç kimse işlendikleri sırada milli veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya 

ihmallerden ötürü mahkûm edilemez. Bunun gibi, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan 

daha şiddetli bir ceza verilemez. 

Madde 12

Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine 

karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı 

vardır. 

Madde 13

1.Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkını haizdir. 

2. Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine dönmek hakkını 

haizdir. 



175

Madde 14

1. Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler 

tarafından mülteci muamelesi görmek hakkını haizdir. 

2. Bu hak, gerçekten adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına aykırı faaliyetlere 

müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez. 

Madde 15

1. Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır. 

2. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve uyrukluğunu değiştirmek hakkından mahrum edilemez. 

Madde 16

1. Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi 

olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkını haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda, evlilik 

süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları haizdir. 

2. Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır. 

3. Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir. 

Madde 17

1. Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir. 

2. Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez. 

Madde 18

Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, 

dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve 

ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir. 

Madde 19

Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız 

edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malumat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde 

etmek veya yaymak hakkını içerir. 

Madde 20

1. Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir. 

2. Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz. 

Madde 21

1. Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri 

yönetimine katılmak hakkını haizdir. 

2. Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkını haizdir. 

3. Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil bir 

usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade 

edilir. 
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Madde 22

Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin 

serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası 

işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı 

vardır. 

Madde 23

1. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten 

korunmaya hakkı vardır. 

2. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. 

3. Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse 

her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. 

4. Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. 

Madde 24

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve 

muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. 

Madde 25

1. Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal 

hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, 

hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer 

hallerde güvenliğe hakkı vardır. 

2. Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya 

dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. 

Madde 26

1. Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim 

mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine 

göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır. 

2. Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının 

kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve 

dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir. 

3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler. 

Madde 27

1. Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilim sahasındaki 

ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını haizdir. 

2. Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi 

menfaatlerin korunmasına hakkı vardır. 
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Madde 28

Herkesin, işbu Beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve 

milletlerarası nizama hakkı vardır. 

Madde 29

1. Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk içinde mümkündür ve şahsın bu 

topluluğa karşı görevleri vardır. 

2. Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında, sadece, başkalarının haklarının ve hürriyetlerinin 

gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi amacıyla ve ancak demokratik bir cemiyette ahlâkın, 

kamu düzeninin ve genel refahın haklı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş 

sınırlamalara tabi tutulabilir. 

3. Bu hak ve hürriyetler hiçbir veçhile Birleşmiş Milletlerin amaç ve prensiplerine aykırı olarak 

kullanılamaz. 

Madde 30

İşbu Beyannamenin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde, bu Beyannamede ilan 

olunan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir 

şekilde yorumlanamaz.



Ortaokullarda  ve Çocuklarla Çalışan Merkezlerde Çocuk Hakları Uygulamaları Öğretmen Kılavuz

178



179



ÇOCUK DOSTU YEREL İNİSİYATİF PROJESİ (TR2009/0136.01-02/362)

Elinizdeki kılavuz, ortaokullarda ve çocuklarla çalışmalar yürüten toplum 

merkezlerinde çocuk haklarına dayalı bir kültür yaratılmasına katkıda 

bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta yer alan etkinlikler, öğretmenlerin 

ve diğer eğitmenlerin kolaylaştırıcılığında, çocuk hakları alanındaki belli 

temalarda etkin katılım göstererek birlikte düşünmelerine ve üretmelerine 

imkan sağlamaktadır. Uygulamaların amacı, çocukların gündelik yaşamlarında 

olan bitenler ile hem çevrelerindeki kişilerin hem de kendilerinin tutum 

ve davranışlarına yönelik farkındalığı artırmak; süreç içinde bu tutum ve 

davranışlarda çocuk haklarına saygılı bir dönüşüm yaratmaktır.

Kitabın, böyle bir amaca ulaşmak için çalışan tüm öğretmenlere ve diğer 

eğitmenlere destek olması umuduyla...

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca hazırlayan Sarıyer Belediyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Çocuk Çalışmaları Birimi ve İTÜ Geliştirme Vakfı sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.


