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Save the Children, çocuklar için küresel çapta çalışan, dünyanın en büyük bağımsız 
hareketidir. 

111’i aşkın ülkedeki çocukların yaşamlarını iyileştirmek için 26 ülkede, birlikte çalışan 
Save the Children kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, sadece birkaç çalışanı olan 
ofislerden, dünya çapında binlerce çalışanı olanlara kadar çeşitlilik göstermektedir. 
Uluslararası Save the Children Birliği, tüm Save the Children kuruluşlarının, havuzda 
toplanmış kaynaklarına odaklanan, ortak politikalar ortaya koyan ve ortaklaşa projeler 
gerçekleştiren bir iletişim ağıdır.  

Tüm Save the Children kuruluşları, çocuklarla kendi ülkelerinde çalıştıkları gibi 
uluslararası programlar aracılığı ile de çocuklarla çalışır. 

Save the Children’in, tüm Save the Children kuruluşlarının çalışmalarını destekleyen ve 
koordine eden Londra- İngiltere merkezli bir Sekretaryası bulunmaktadır. 

Save the Children, Güvenlik Konseyi ve UNICEF gibi Birleşmiş Milletler organlarını 
etkilemek amacıyla New York ve Cenevre’de bürolar açmıştır. Avrupa’daki Save the 
Children kuruluşlarının da Brüksel’de, Avrupa Birliği’nin çocuklara dair iç ve küresel 
politikalarını etkilemeyi amaçlayan bir ortak savunuculuk bürosu bulunmaktadır. 



 

ÖNSÖZ 

Hak temelli programlamaların, çocuklarla ilgili çalışmalarda uygulanmasına dair Save the 
Children rehberinin ikinci baskısını sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Rehberin birinci 
baskısı Save the Children ve diğer kuruluşların çalışanları tarafından olumlu karşılandı, umarız 
bu baskı da aynı derecede yararlı bulunur. 

Birinci baskıdan yalnızca üç sene sonra neden rehberin ikinci baskısına gerek duyuldu? Bunun 
ana nedeni, bu süre içerisinde hak temelli yaklaşımlarla ilgili hem Save the Children içinde hem 
de diğer yerlerde oldukça fazla bir bilgi birikiminin sağlanmasıdır. Çocukların katılımının 
desteklenmesi, hak temelli durumların analizinin gerçekleşmesi ve Save the Children gibi bir 
kuruluşun farklı ortaklarla çalışması yoluyla hak ilkelerinin uygulanması alanlarındaki önemli 
gelişmelere de yer verildi. Yeni malzemelerin bazıları ikinci baskıya eklendi ve daha önceden var 
olan malzemeler ise bazı yeni kavrayışları yansıtmak amacıyla tekrar yazıldı. 

Rehberin bu ikinci baskısı, ilkinde olduğu gibi Save the Children Çocuk Hakları Programlaması 
Koordinasyon Grubu tarafından geliştirildi. Grup, Duncan Trotter’a kendisinden aldığı yardım 
nedeniyle, dışarıdan danışmanlık veren üç isme (Peter Dixon, Maureen O’Flynn ve Amanda 
Harding) ve Joachim Theis’e (kitabı “Promoting Rights – Based Approches – Experiences and 
Ideas from Asia and The Pasific”  bu gözden geçirmeyi hazırlarken çok yardımcı oldu) teşekkür 
etmektedir. Amanda Harding, rehberin son taslağının yazılmasından sorumluydu. 

Eva Geidenmark 

Çocuk Hakları Programlaması Koordinasyon Grubu Başkanı 
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Sözlük 
Çocuk Hakları Programlaması, çocuklar ile gerçekleştirilen tüm yardım ve kalkınma 
çalışmalarının analizi, planlanması, uygulanması ve izleme ve değerlendirmesi için bir 
çerçevedir. Çocuk hakları, çocuk gelişimi, acil durum müdahalesi ve kalkınma çalışmasıyla ilgili 
bir dizi fikir, kavram ve deneyimi tek bir çerçeve içerisinde bir araya getirmektedir. Öncelikle 
çocukların insan haklarının ilkeleri ve standartlarından kaynaklanmaktadır, ayrıca çocuk 
çalışmalarının birçok alanındaki iyi uygulamalardan ağırlıklı olarak yararlanmaktadır (örneğin, 
çocukların fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimleri ile ilgili çalışmalar; çocukluk 
çalışmaları; erken çocukluk eğitimi; çocuk psikolojisi v.s) ayrıca daha genelde iyi kalkınma 
uygulamalarından da yararlanmaktadır. 

İnsan hakları, tüm bireylerin insanlığın parçası olmaları nedeniyle sahip oldukları haklardır. 
Bireylerin davranışları ile özgür ve onurlu bir yaşam sürmek için toplumsal düzenlemelerin 
tasarımı üzerinde tüm insanların ahlaki iddialarda bulunmasını sağlar. İnsan hakları evrensel, 
devredilemez ve bölünemezdir. Uluslararası insan hakları sistemi, tüm insanların onurlu bir 
şekilde yaşamaları için gerekli olan özgürlükleri ve malları kullanmalarının güvenceye 
alınmasını sağlama taahhütlerimizin bir ifadesidir. 

İnsan hakları bildirgeleri üzerinde uzlaşılmış ilke ve standartları açık bir şekilde ifade 
etmektedir. Bu belgeler kendi içlerinde yasal olarak bağlayıcı değillerdir. Fakat bazı bildirgeler, 
özellikle İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, hükümlerinin tüm devletler üzerinde bağlayıcı olarak 
görüldüğünü büyük ölçüde kabul etmiştir. 

İnsan hakları antlaşma, şart ve sözleşmeleri uluslararası insan hakları hukukunun 
unsurlarıdır. Birbirlerinin yerlerine kullanılabilen antlaşma, şart ve sözleşme, devletler arasında 
yasal olarak bağlayıcı olan anlaşmayı ifade eder. Bu anlaşmalar, taraf devletlerin sözleşme, 
antlaşma ya da şarta olan görevlerini tanımlar. Genellikle barış ve anlaşmazlık dönemlerinde 
uygulanmaktadırlar. İnsan hakları sözleşmeleri, devletlerin kendi topraklarında yaşayan 
insanlara karşı yükümlülüklerini (diğer devletlere karşı olmasındansa) düzenlemektedir. 

İnsancıl hukuk (Cenevre Antlaşmaları), silahlı çatışmadaki devletlerin ve diğer savaşan 
tarafların davranışlarını düzenlemektedir. Uçak kaçırma, nükleer silahlar, hava sahası, suçluların 
iadesi, silahlı çatışmadaki tarafların davranışlarını düzenleyen yasalar gibi devletler üzerindeki 
ve arasındaki yükümlülükleri açıklığa kavuşturmaktadır.  

Özel sektör:  Maddi kazanç sağlamak için mal ve hizmet üretimine dahil olan kurum ya da 
bireylerdir. Resmi olarak kaydolmuş ve kabul edilmiş büyük ya da küçük kuruluşları içine 
almaktadır. Fakat kuralları görmezden gelerek ve savunmasız grupları sömürerek ayakta kalan 
çok çeşitli resmi olmayan, bazen yasadışı kuruluşlar da bulunmaktadır. 

Onaylama: Uluslararası bir anlaşmanın (antlaşma, sözleşme, şart) onaylanması, bir devletin o 
anlaşmayı desteklediğine ve anlaşmanın sıraladığı yasal kurallara bağlandığına dair söz 
vermesini temsil etmektedir. Onaylama bir hükümetin ya da meclisin, bir sözleşmeyi (şart, 
antlaşma) devlet için bağlayıcı ve yürürlüğe sokulabilir hale getirme işlemidir. 

Çekince: Bir sözleşmeye (antlaşma, şart) çekince koymak, bir taraf devletin, sözleşmenin bir ya 
da daha fazla hükmüne uymayı kabul etmediğini belirtir. Böylesi çekinceler, konulduğu 
sözleşmenin ruhuna aykırı olmamalıdır ve sözleşme organları genellikle bunların kaldırılması 
için çağrı yapmaktadırlar. 

İmzalama: Bir sözleşmeyi (antlaşma, şart) imzalama, hükümet ya da meclis adına 
gerçekleştirilen bir işlemdir. Bir devletin, belgede açıkça belirtilen ilke ve kurallara, bunlara 
uymak için yasal sorumluluklar yaratmadan bağlanacağına dair verdiği sözdür. Sözleşmeyi 
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imzalama, devletlerin onaylamayı ve böylece bir anlaşmaya taraf devlet haline gelmelerini 
taahhüt ettikleri ilk adımdır. Bir anlaşmanın imzasının, anlaşmanın yasal olarak bağlayıcı olması 
için meclis ya da hükümet tarafından onaylanması gerekmektedir.  

Özel Raportör, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin belli insan hakları sorunları ya da belli 
ülkelerdeki insan hakları durumuyla ilgili araştırma yapması ve raporlaması amacıyla 
görevlendirdiği kişidir. 

Taraf Devletler: Uluslararası bir anlaşmaya taraf olan devletler, o anlaşmayı onaylamış ve 
böylece o anlaşmanın hükümlerine yasal olarak bağlanmış ülkelerdir. Bir devlet, uluslararası bir 
sözleşmeyi bir kere onaylayınca devletin daha sonraki hükümetleri de o sözleşmeye bağlı 
kalmak zorundadırlar. Daha önceki hükümetler tarafından onaylanmış sözleşmelere bağlı 
kalmazlarsa uluslararası toplumun yaptırımlarına maruz kalma ihtimalleri bulunmaktadır. 

Sözleşme organları, taraf devletlerin, sözleşmeye bağlılıklarını izlemek amacıyla belli başlı 
uluslararası sözleşmeler yoluyla yasal olarak kurulmuş komitelerdir. Sözleşme organları, altı ana 
BM insan hakları sözleşmesi için, taraf devletlerin sözleşme hükümlerini uygulama konusunda 
gösterdikleri çabayı izlemek amacıyla kurulmuştur. 

BM ÇHS, tüm çocukların haklarını tek bir insan hakları sözleşmesi içinde buluşturan, hakları, 
standartları ve izleme mekanizmalarını düzenleyen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair 
Sözleşmedir. 
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Kısaltmalar 
ÇHS Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme 

Komite Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi 

ÇHP Çocuk Hakları Programlaması 

CRSA Durum analizine dayalı çocuk hakları 

ICCPR BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi 

ICESCR BM Ekonomik, Sosyal ve Kişisel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 

MDGs Binyıl Kalkınma Hedefleri 

PRSP Yoksulluğu Azaltma Stratejisi Raporları 

HTYler Hak Temelli Yaklaşımlar 

SC Save the Children  

BM Birleşmiş Milletler 

IHEB Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 
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Giriş 
Bu rehber, insan hakları ilke ve standartlarının çocuklarla, aileleriyle, onlara bakmakla yükümlü 
kişilerle ve topluluklarla çalışırken, Çocuk Hakları Programlaması – Save the Children 
yaklaşımının kullanılması amacıyla bir giriş oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Yardım, Kalkınma ve İnsan Hakları 

Gerek çatışma ve doğal afetler gibi acil durumlarda, gerek yoksulluğun büyük bir sorun olmaya 
devam ettiği daha kalıcı durumlarda, Save the Children gibi kuruluşların amacı her zaman aynı 
olmuştur: Çocukların ve topluluklarının hayatta kalmalarına; yaşam kalitelerini ve gelecek için 
fırsatları en üst düzeyde uygun hale getirmelerine katkıda bulunmak. Yardım ve kalkınma 
çalışmalarıyla geçen on yıllardan sonra bu amaca doğru ilerlerken neyin kolaylaştırıcı olacağına 
ve neyin engel olacağına dair çok şey öğrenildi. En son iyi kalkınma uygulamaları; 
sürdürebilirlik, güç, katılım, çok sektörlü yaklaşım ve ayrım gözetmeme konularıyla ilgilenmiştir. 

Yardım ve kalkınma için hak temelli yaklaşımlar, “iyi uygulamayı” insan hakları ilke ve 
standartlarını temel alan tek bir çerçeve içine katarak, bu iyi uygulama üzerine dayanmaktadır. 
Kalkınma için hak temelli yaklaşımlar, daha önce birbirinden ayrı olan, biri yardım ve 
kalkınmacılar tarafından diğeri insan hakları uygulamacıları tarafından savunulan iki dünya 
görüşünün en iyilerini bir araya getirmektedir. 

Aslında her iki grup da yardım ve kalkınmanın ne olduğuna dair benzer görüşleri 
paylaşmaktadırlar. İnsan hakları ilke ve standartları, çocuklar dahil olmak üzere insanların 
onurlu bir yaşam sürmeleri ve hayatta kalmaları amacıyla ihtiyaç duydukları şeylere dair açık 
bir görüşü ifade etmektedir. Bu, şiddetten ve ayrımcılıktan korunmayı; insanların kendileri 
hakkında alınan kararlara katılma fırsatını; uygun bir yaşam standardını ve sağlık ve eğitim gibi 
temel hizmetlere erişimi içermektedir. 

Yardım ve kalkınma uygulamacılarının çoğu, insan hakları çalışanlarının insan merkezli 
görüşlerini kolayca kabul eder ve gelecek için emellerini paylaşır. İki yaklaşımı bir araya 
getirmek, uluslararası insan hakları çerçevesinin vizyonunun, yasal gücünün ve kural koyucu 
standartlarının “artı değer”iyle birlikte her iki yaklaşımın da en iyi yanlarını birleştirme imkanı 
sunmaktadır. 

 

Save the Children’in Vizyonu 

Save the Children, 

•••• Her çocuğa saygı duyan ve değer veren 
•••• Çocukları dinleyen ve onlardan öğrenen 
•••• Tüm çocukların umuda ve fırsata sahip olduğu bir dünya için çalışmaktadır. 

 
Save the Children’in Amacı 
Save the Children çocukların hakları için mücadele etmektedir. Dünya çapında çocukların 
yaşamlarına hızlı ve kalıcı gelişmeler sunmaktayız. 
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Save the Children ve Çocuk Hakları Programlaması ( ÇHP ) 
Save the Children’in vizyonu, amacı ve tarihi, 1989 tarihli BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 
programlama için referans noktası olduğunu ve çerçeveyi oluşturduğunu açıklamaktadır. Bu 
sözleşmeyi uygulanabilir hale getirmek amacıyla Save the Children 1990’ların sonunda Çocuk 
Hakları Programlaması kavramını geliştirmeye başladı. 

1999’dan itibaren Uluslararası Save the Children Birliği, Çocuk Hakları Programlaması’nı, Save 
the Children kuruluşlarındaki tüm programlara temel olarak kabul etti. O zamandan bu yana, 
çocukların haklarının gerçekleştirilmesi için ortak ilke ve yaklaşımların uygulanması yolunda 
atılmış önemli adımlar bulunmaktadır.1 

Bu rehber, Çocuk Hakları Programlaması’nın ana unsurlarını okuyucuya tanıtmayı 
amaçlamaktadır. Rehber, Save the Children’da çalışan tüm görevliler için önemli bir referans ve 
kaynak oluşturmaktadır. 

Rehberin Amaçları  

Bu rehberin temel amaçları şunlardır: 

• Çocuk Hakları Programlaması’nın (ÇHP) temel kavramlarına ve kullanımına bir giriş 
yapmak. 

• ÇHP’nin, çocuklarla yardım ve kalkınma çalışmalarında var olan iyi uygulamalardan 
farkına ve getirdiği yeniliğe odaklanmak. 

• Save the Children çalışanlarına, ÇHP’nin bilgisini çalışmalarının her unsuruna 
uygulaması için destek olmak. 

• Okuyan kişinin, ÇHP’yi ve kullandığı yolu diğer ekip üyelerine, ortak kuruluşlara vs. 
açıklayabilmesini sağlamak. 

• Daha fazla bilgi edinmek için başvurabileceğiniz yolları ve kendi çalışmanızda ÇHP’yi 
geliştirmek için gerekli olan araçları belirtmek. 

Bu rehber kimin için hazırlandı? 

Bu rehber öncelikle Save the Children kuruluşları içinde yardım ve kalkınma programlarında 
çalışanlar için tasarlanmıştır. Özellikle ulusal program üst düzey çalışanlarının ihtiyaçları 
düşünülerek yazılmıştır. 

Okuyan kişi için şunlar varsayılmaktadır: 

• Kişinin BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye dair biraz bilgisi olduğu 

• Programlamanın temel kavramlarını iyi bildiği (örneğin, durum analizi, öncelikleri 
belirleme, uygulama, izleme ve değerlendirme dahil olmak üzere program döngüsü)  

• Yardım ve kalkınma çalışmasında iyi uygulamaya dair temel bilgiye sahip olduğu 

Rehberin ayrıca ortak kuruluşlara, bağışçılara ve hak temelli yaklaşım ve/veya çocuk haklarıyla 
ilgilenen diğer kuruluşlara da uygun olacağı tahmin edilmektedir. 

 

                                                           
1
  G. Lansdown, “Benchmarking Progress in Adopting & Implementing Child Rights Programming”; Save the Children 

Alliance, 2005’e bakınız 
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Rehberin Yapısı 

Rehberde altı bölüm bulunmaktadır. İlk iki bölüm, insan haklarına temel bir giriş ve Çocuk 
Hakları Programlaması’nın ana unsurlarına genel bir bakış sunmaktadır. Sonraki üç bölüm ise 
ÇHP’nin aşağıda sıralanan belli yönlerini incelemektedir: 

• İlkeleri ÇHP uygulamasına dönüştürme 

• Program döngüsünde ÇHP’yi uygulama 

• Çocuk hakları odaklı bir kuruluş haline gelme 

Rehber, bir ÇHP yaklaşımı uygulandığında meydana gelen tartışma ve çelişkilerin kısa bir 
incelemesiyle sona ermektedir. 

Her bölüm, kendisinden önce gelen bölüm üzerine kurulmuştur; bu nedenle örneğin ÇHP’nin 
daha uygulamaya dönük yanlarına geçmeden önce insan hakları ve BM ÇHS hakkında bilgilerle 
başlıyoruz.  Bu rehber, stratejik kararlar vermeye yardımcı olmaktan proje faaliyetlerini 
uygulamaya ve ulusal savunuculuk çalışmasını gerçekleştirmeye kadar program döngüsünün 
tüm aşamaları için faydalı olmayı hedeflemektedir. Bu nedenle rehberin bazı bölümleri, bazı 
okurların daha fazla ilgisini çekecektir. Bununla birlikte bir bütün olarak ele alınan rehberin, 
tüm programlar boyunca gerçek ve etkin bir bütünleşmeye yardımcı olması umut edilmektedir. 

Her bölümün sonunda, anlayıp anlamadığınızı kontrol etmek ve bu bilgiyi kendi programınızda 
nasıl kullanabileceğinizi düşünmek için kullanabileceğiniz bir dizi soru bulunmaktadır. Ayrıca 
her bölümün sonunda daha fazla bilgi ve kaynak malzemeler – bahsedilen malzemenin çoğu bu 
rehberle birlikte verilen CD ROM’da bulunmaktadır – hakkında yönlendirmeler bulacaksınız. 
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BÖLÜM 1 

İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESİ 
Bu bölüm insan hakları çerçevesinin ana hatlarını tanıtmaktadır. Kalkınma için hak 
temelli bir yaklaşım, her bireyin insan haklarını gerçekleştirmesini kalkınmanın son 
hedefi olarak, insan hakları ilkelerinin uygulanmasını da kalıcı değişimin sağlanmasında 
iyi uygulamayı oluşturma olarak kabul etmektedir. Bu nedenle, insan hakları ilke ve 
standartlarına ilişkin temel anlayışa ve bunların uygulanması hakkında rapor 
hazırlayacak bir mekanizmaya sahip olmak önemlidir. Çocuklarla ilgili çalışmalarda hak 
temelli bir yaklaşım için Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme, elbette Save 
the Children’in çalışmasının merkezindedir. Bununla birlikte bu sözleşme, çocukların 
insan haklarını düzenleyen tek sözleşme değildir ve uluslararası insan hakları ve 
insancıl hukuk çerçevesinin daha geniş bir bağlamında değerlendirilmelidir. 

1.1 İnsan Hakları Ne Anlama Gelmektedir? 

Bir hak ile ilgili temel kavram; bir hakka sahip olan kişiler (genellikle hak sahibi olarak 
bahsedilir) ve hakkın gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak yükümlülükleri ve 
sorumlulukları olan kişiler ya da kurumlar arasında (genellikle yükümlülük sahibi 
olarak bahsedilir) kurulmuş bir uzlaşma ya da toplumsal sözleşme kavramıdır. Bu tür 
yükümlülükleri yerleştiren ahlaki ve yasal kurallar toplumlarda yüzlerce yıldır var 
olmuştur ve toplumsal davranışlara yön veren bir dizi belgede yasalaşmış olarak 
bulunabilirler. 

İnsan hakları, hem birey olarak hem de bir bütün olarak toplumun bir üyesi olarak, her 
insanın onuruna ve değerine saygı gösterilmesi üzerine temellendirilmiştir. İnsan 
hakları, yaşına, cinsiyetine, ırkına, bölgesine, milliyetine ya da herhangi bir başka 
etmene bakılmaksızın her insanın hakkı olan bu yaşam kalitesine ulaşmada temel 
olmaktadır.   

İnsan haklarına saygı duyulması, bunların korunması ve gerçekleştirilmesini sağlama 
sorumluluğu öncelikle ulusal hükümetler aracılığıyla devletlere aittir. Bu sorumluluğun  
uluslararası kurumlar düzeyinden, aile ve topluluk içindeki bireylere kadar toplumun 
tüm kesimleri için çıkarımları vardır. 

Uluslararası insan hakları sistemi, tüm kültürlerde ve tüm dini, ahlaki ve etik 
geleneklerde bulunabilen değerlerle çevrelenmektedir. Tüm devletlerden ve 
toplumlardan beklenebilecek davranışların genel kuralları için uluslararası bir 
kılavuzluk sağlamaktadır. Üzerinde böylesine uzlaşılmış kurallar, geleneksel yardım ve 
kalkınma kuramları ve uygulamalarına, normatif bir çerçeve ve küresel olarak 
uygulanabilir ortak hedefler yaratarak yeni bir boyut getirmektedir. 

1.2 Uluslararası İnsan Hakları Çerçevesi 

Hak temelli bir yaklaşım amacı için biz, Birleşmiş Milletler tarafından evrensel yasal 
güvenceler olarak oluşturulmuş insan haklarını genel referans noktamız olarak 
almaktayız. Şu andaki insan hakları sistemi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında,  20.  
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yüzyılın ilk yarısında yaşanan acılar ve soykırımın harekete geçirmesiyle oluşmuştur. 
Başlangıcından beri BM, insan haklarının, adaletin, barışın ve kalkınmanın birbirine 
güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu ve bu nedenle bireyleri ve grupları, özgürlüklerini 
ve insanlık onurlarını etkileyen hareket ve ihlallere karşı (ör. insan haklarını 
gerçekleştirme konusunda harekete geçmeme) korumayı amaçlayan bir dizi insan 
hakları sözleşmesinde hemfikir olduğunu beyan etmiştir.  

Temel insan hakları bildirgeleri ve sözleşmeleri: 

1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (IHEB) 
1965 Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına Dair Uluslararası Sözleşme 
(CERD) 
1966 Uluslararası Kişisel ve Kültürel Haklar Anlaşması (ICCRP) 
1966 Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (ICESCR) 2 
1979 Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW) 
1984 İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya 
Karşı Sözleşme (CAT) 
1986 Kalkınma Hakkı Bildirgesi 
1989 Çocuk Haklarına dair Sözleşme (BM ÇHS) 
2000 Binyıl Bildirgesi 
2003 Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Korunmasına Dair Sözleşme 
2005/6 Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme  
 
Ayrıca bölgesel insan hakları sözleşmeleri3, ulusal yasalar ve anayasalar bulunmaktadır 
ve hepsi hak temelli bir yaklaşımın uygulanması için önemli olabilir. Buna rağmen 
uluslararası insan hakları çerçevesi bizim genel referans noktamız olmaya devam 
etmektedir. 
 

 

1.3 İnsan Hakları İlkeleri 

Uluslararası insan hakları çerçevesinin bütününe uygulanan birçok insan hakları ilkesi 
bulunmaktadır: 

İnsan hakları evrenseldir. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, içinde bulunduğu şartlar 
ne olursa olsun tüm insanlar eşit bir şekilde bu haklara sahiptirler. Bu, ayrıca genel 
olarak ayrım gözetmeme, eşitlik ve dahil olma terimleriyle de bahsedilen evrensellik 
ilkesidir. 

İnsan hakları bölünemez ve birbirine bağlıdır. İnsan hakları, insan deneyiminin tüm 
çeşitleriyle bağlantılıdır. İnsan hakları kişisel, toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel 
hakları kapsamaktadır ve bazı hakların inkâr edilmesi diğer hakları zayıflatır. 
Dolayısıyla bunların hepsi birbirine bağlıdır. Bununla birlikte bu,  
 

                                                           
2
  İHEB, ICCPR (ve 2 İhtiyari Protokolü) ve ICESCR genellikle Uluslararası İnsan Hakları olarak anılır. 

3
  Örneğin, “Avrupa İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi”; “Afrika Çocuk Hakları ve Refahı 

Sözleşmesi”; “ Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi”. 
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kaynakların dağıtılması hakkındaki kararların, bazı haklara diğerlerinden daha fazla 
odaklanamayacağı anlamına gelmemektedir. 

İnsan hakları devredilemez. İnsan hakları bir kişinin elinden alınamaz ya da bu haklardan 
vazgeçilemez. 

Hesap verebilirlik kavramı. İnsan hakları düşüncesinin merkezinde, hak sahibi (hakkı 
elinde tutan) ve yükümlülük sahibi (hakları yerine getirme yükümlülüğü olan) 
arasındaki ilişkiyi kurmak ve sürdürmek bulunmaktadır. Devletlerin (ve diğer 
yükümlülük sahiplerinin), tüm insanların haklarına eşit bir şekilde saygı duyulması, 
onların korunması ve yerine getirilmesini sağlamak için öncelikli sorumluluğu vardır. 
Bir ülke, bir insan hakları belgesini onayladığı zaman çocuklar da dahil olmak üzere tüm 
vatandaşlarına ve uluslararası topluma karşı bu haklar için hesap verebilir hale 
gelmektedir. Hak sahiplerinin kendileri de başkalarının haklarına saygı duymaktan ve 
ulusal yasalardaki gereksinimlerden dolayı hem ahlaki olarak hem de yasal olarak bu 
hakları ihlal etmemekten sorumludurlar. Devletin, haklara saygı göstermek, onları 
korumak ve yerine getirmek yükümlülüğü bulunmaktadır: 

• Saygı – Devletler, bu hakların kullanılmasına doğrudan ya da dolaylı olarak 
müdahale etmemelidirler. 

• Koruma – Devletler, üçüncü kişilerin, bu hakların kullanılmasına müdahale 
etmeklerini önlemek üzere önlemler almalıdırlar. 

• Yerine getirmek (kolaylaştırmak) – Devletler, hakların tam olarak 
gerçekleştirilmesi için gerekli yasal, idari, bütçesel, hukuki, destekleyici ve diğer 
önlemleri almalıdır.  

• Yerine getirmek (sağlamak) -  Devletler, bu hakların gerçekleştirilmesi için yardım 
ve hizmetleri doğrudan sağlamalıdır. 

Katılım temel bir insan hakkıdır. İnsanlar, günlük yaşamlarından politik kararlara kadar 
kendilerini etkileyen tüm meseleler de dahil olmak üzere yaşamlarının her alanına 
katılma hakkına sahiptirler. Bu nedenle herkes, kalkınmaya katılmak, katkıda bulunmak 
ve ondan yararlanmak hakkına sahiptir. 

1.4 Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İlkeleri 

Uluslararası İnsancıl Hukuk adında, hak temelli yaklaşımla ilgili bir başka uluslararası 
kurallar ve ilkeler grubu vardır. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, insanların 
güvenliklerini, sağlıklarını ve onurlarını korumak için çabalarken, İnsancıl Hukuk 
özellikle silahlı çatışma halindeki devletlerin ve diğer savaşan grupların davranışlarıyla 
ilgilidir.  

Uluslararası İnsancıl Hukuk, Cenevre Sözleşmeleri (1949) ve ek protokollerinde (1977) 
düzenlenmiştir. İnsani gereklilik ve tarafsızlık ilkeleri üzerine kurulmuştur. Uluslararası 
Kızıl Haç Komitesi, uygulamalarını izleyen ana kuruluştur. Çocuklarla 
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ilgili olarak, Cenevre Sözleşmeleri ve ek Protokolleri çocuklar için eğitim, askere alma, 
uzlaşma ve güvenli alanlar konusunda özel koruma öngörmektedir ve 15 yaşın altındaki 
çocuklar için tıbbi yardım, gıda, giyinme ve belli maddelerin serbest geçişine izin 
verilmesini talep etmektedir.4   

1.5 Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme (BM ÇHS) – 

Çocukların İnsan Hakları 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme en “eksiksiz” insan hakları 
anlaşmasıdır; çocukların tüm kişisel, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel insan haklarını 
içermektedir. Ayrıca uluslararası insancıl hukukla ilişkili bazı konuları da 
kapsamaktadır. BM ÇHS, çocukların hak sahibi olduklarına ve bu hakların hayatlarının 
tüm yönlerini kapsadığına tekrar vurgu yapmaktadır. Sözleşme, 18 yaşın altındaki tüm 
insanları kapsar. 

Ocak 2005’ten itibaren BM ÇHS 194 ülkenin5 192’si tarafından onaylanmış ve bu ülkeler 
için yasal olarak bağlayıcı olmuştur. BM ÇHS’nin tam metni Ek 1’de bulunmaktadır. 

BM ÇHS’nin Tarihi 

BM ÇHS’nin kökleri 1924’te; Milletler Cemiyeti’nin, Save the Children’in kurucusu 
tarafından yazılan Çocuk Hakları Bildirgesi’ni kabul ettiği tarihte bulunur. 1948’de İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi, “çocukluğun ve anneliğin özel doğasını” tanımış ve 1959’da 
BM, bir Çocuk Hakları Bildirgesi’ni kabul etmiştir. Diğer insan hakları anlaşmaları 
elbette çocuklara da atıfta bulunur6 ve hükümlerinin tamamı çocuklar için uygulanabilir. 
Bununla birlikte çocuklar için ayrı bir sözleşmeye ve uluslararası hukukta çocukların 
yasal statülerinin daha açık bir tanımının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 10 yıllık bir 
taslak sürecinden sonra BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme, 20 Kasım 1989’da Birleşmiş 
Milletler tarafından kabul edilmiştir.  

BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme – Temel Haklar ve Genel İlkeler 

BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme, bir kısmı BM ÇHS’nin onaylama ve izleme süreciyle 
ilgili 54 maddeden oluşmaktadır. Geri kalan maddeler Çocuk Hakları Komitesi 
tarafından aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: 

• Genel uygulama önlemleri (madde 4, 41, 42, 44.6)7 
• Çocuğun tanımlanması (madde 1) 
• Genel ilkeler (madde 2, 3, 6, 12) 
• Kişisel haklar ve özgürlükler (madde 7, 8, 13 -17, 37) 
• Aile çevresi ve alternatif bakım (madde 5, 9- 11, 18 -21, 25, 27, 39) 
• Temel sağlık ve refah (madde 6, 18, 23 – 24, 26 – 27) 

                                                           
4
  Ayrıca,  “The Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster 

Relief”; ve  “The Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response (Sphere Handbook)” gibi afet 
müdahalesinde hesap verebilirliğin asgari standartlarının ana hatlarını çizen belgeler de bulunmaktadır. 

5
  Sözleşmeyi imzalamasına rağmen ABD ve Somali sözleşmeyi onaylamamıştır. BM ÇHS, tüm insan hakları 

sözleşmelerinin en geniş şekilde kabul edilenidir. 
6
  Örneğin, ICCPR’nin 24. maddesi (nüfusa kayıt vs.), ve ICESCR’nin eğitime atıfta bulunan 13. maddesi 

7
  Bunlar, Devletler tarafından atılması gereken bazı adımlara atıfta bulunur (kaynakları mevcut hale getirme; 

mekanizmaları kurma; farkındalığı arttırma; izleme vs. gibi) – daha fazla bilgi için 
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/doc/comment.htm ‘daki Genel Yorumlar’a bakınız. 
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Eğitim, dinlenme ve kültürel faaliyetler (madde 28, 29, 31)Özel koruma 
önlemleri (madde 22, 23, 30, 32 – 40) 

Görüldüğü gibi BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme çok geniş bir yelpazedeki hakları 
kapsamaktadır. Devletler tarafından BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 
uygulanmasını izlemek için kurulmuş olan BM Çocuk Hakları Komitesi bu haklardan 
dört tanesini, BM ÇHS’nin her maddesinin uygulanmasında ve çocukları ilgilendiren tüm 
durumlarda göz önde bulundurulacak temel ilkeler olarak tanımlamıştır. Bu temel 
ilkeler şunlardır: 
 
Ayrım gözetmeme (madde 2) 
“Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, Sözleşme’de yazılı olan hakları kendi yetkileri altında 
bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana–babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, 
ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, 
mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve 
taahhüt ederler.” 
Bu ilke, tüm hakların istinasız tüm çocuklara uygulandığı anlamına gelir. Devletin, 
çocukların ayrımcılığın her türünden korunması sağlamak ve onların haklarını tanıtmak 
yönünde olumlu adımlar atması için bu hakları uygulamaya sokma yükümlülüğü vardır. 
 
Çocuğun yüksek yararı (madde 3) 
“Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya 
yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, 
çocuğun yüksek yararı öncelikli düşüncedir.” 
“Yüksek yarar” ilkesi, kaynakların dağılımı ve yönlendirilmesi de dahil olmak üzere, 
erkek ve kız çocuklarını etkileyen tüm karar alma sürecini kapsamaktadır. Çocukların 
“yüksek yararı” normalde çocukları etkileyen kararlar alındığında göz önünde 
bulundurulan tek düşünce olmayacaktır. Ancak göz önüne alınan ilk bakış açısı olmalıdır 
ve yetişkinlerin yararına kıyasla “öncelikli düşünce”ye hatırı sayılır bir ağırlık 
verilmelidir. Bu kararları almada, çocuğun yüksek yararının ne olabileceğini belirlerken, 
çocuğun bakış açısını göz önünde bulundurmak önemlidir.  
 
Yaşam, hayatta kalma ve gelişme hakları (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.” 
 
Bu madde, çocukların temel yaşam hakkına sahip olması ilkesini tanımlamaktadır ve 
buna ek olarak her çocuğun, potansiyelini tam olarak geliştirmesine ve barışçıl, 
hoşgörülü bir toplumda rolünü almasına olanak sağlayacak şartlara ve olanaklara hakkı 
olduğunu onaylamaktadır.  
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Kendini ifade etme hakkı (madde 12) 
“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.” 
Erkek ve kız çocukları kendilerini etkileyen tüm kararlarda kendilerini ifade etme 
hakkına sahiptirler; madde 12, devletlere çocukların görüşlerinin istenmesi ve göz 
önünde tutulmasını sağlama yükümlülüğü vermektedir. Bu madde çocukların sahip 
olduğu, genellikle madde 12 ile birlikte madde 13 (ifade özgürlüğü); madde 14 
(düşünce, vicdan, inanç özgürlüğü); madde 15 (örgütlenme özgürlüğü); madde 16 (özel 
hayatın gizliliği vs. hakkı) ve madde 17’den (bilgiye erişim) oluşan “katılım haklarının” 
geniş çerçevesinin bir parçasıdır. BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de çocuklar, hem 
kendi gelişimlerine hem de toplumun gelişimine ilişkin toplumsal aktörler olarak kabul 
edilirler. 
 
İhtiyari Protokoller ve BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Genel Yorumları 
BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme kabul edildikten sonra, sözleşmedeki boşlukları 
doldurmak ve güncellemek amacıyla iki ihtiyari protokol hazırlanmıştır8. Bu iki İhtiyari 
Protokol 2000 yılında kabul edilmiştir ve şunları içermektedir: 

• Silahlı çatışmalara çocukların katılımı 
• Çocuk ticareti, çocuk fuhuşu ve çocuk pornografisi. 

Çocuk Hakları Komitesi ayrıca, BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin uygulanmasına ve 
yorumlanmasına rehberlik edecek “Genel Yorumlar” yayınlamaktadır9-10. 
 
BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme ve Kültürel Değerler 
BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme, bazen Batı toplumlarının değerleri ve normları 
üzerine temellendirildiği eleştirisine maruz kalmaktadır. Elbette çalıştığımız toplumsal 
ve kültürel bağlamı, çocukluğun yerel düzeyde nasıl görüldüğünü incelemek ve BM 
Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin kültürel olarak amaca uygun bir şekilde 
uygulanmasını ve yorumlanmasını sağlamak önemlidir. BM Çocuk Haklarına dair 
Sözleşme’nin giriş bölümü buna şöyle diyerek olanak sağlamaktadır: “Çocuğun 
korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her halkın kendine özgü geleneklerinin ve 
kültürel değerlerinin taşıdığı önemi göz önünde tutarak …”  Buna rağmen, kültürel ve 
geleneksel uygulamalar çocukların haklarını ihlal etmek için bir neden olamaz. “Yüksek 
yarar” genel ilkesinin günlük yaşamdaki uygulaması, kültürel ve geleneksel olarak 
zararlı uygulamaları haklı göstermek için girişimler yapılsa bile çocukları zararlı 
uygulamalardan korumalıdır. 

                                                           
8
  Bu protokollerin metinleri ve onaylayan Devletlerin listesi Çocuk Hakları Komitesi’nin internet sitesinde bulunmaktadır: 

www.unhcrh.ch/html/menu2/6/CRC 
9
  Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri (ör. 182) ve BM Güvenlik Konseyi kararları gibi çocukların haklarıyla ilgili başka 

sözleşmeler ve kararlar da bulunmaktadır. 
10

  Ocak 2005’ten itibaren, eğitimin hedefleri; bağımsız insan hakları kuruluşlarının rolü; HIV/AIDS ve çocuk hakları; 
gençlerin sağlığı; BM ÇHS’nin genel uygulama önlemleri üzerine beş adet Genel Yorum bulunmaktadır. Metinler 
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/doc/comment.htm ‘de bulunabilir. 
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BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Uygulanması 
BM ÇHS’yi onaylayan devletler yasal olarak ona bağlanmıştır ve sözleşmeyi hayata 
geçirmek için eldeki azami kaynakları da kullanmak dahil olmak üzere gerekli yasal, 
mali, idari ve diğer önlemleri almayı kabul etmiştir. Bazı devletler, ÇHS’yi nasıl 
uygulayacaklarına dair veya bazı maddeleri uygulamayacağına dair çekinceler 
koymuşlardır ya da bildirmişlerdir. Bu çekince ve bildiriler, BM Çocuk Haklarına dair 
Sözleşme’nin ruhuyla çelişkili olmamalıdır ve komite devletlere bu çekinceleri geri 
çekmeleri için baskı uygulamaktadır11. 
Devletler, BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin temel yasal (ya da öncelikli) 
yükümlülük sahibidirler. Çocukların haklarının gerçekleştirilebilmesi için, devletin yasal 
ve politik çerçeveyi çizmek ve kaynak oluşturmak sorumluluğu vardır. ÇHS, ana – 
babaları, aileleri ve toplulukları çocukların, başlıca bakmakla yükümlü kişileri, 
koruyucuları ve rehberleri olarak kabul etmektedir; bunların çocuklara karşı 
sorumlulukları vardır ve bazen ulusal yasalar bu sorumlulukları ahlaki olduğu kadar 
yasal yükümlülükler haline getirmektedir. Uluslararası toplumun, devletleri istedikleri 
zaman uluslararası işbirliği ve yardım yoluyla desteklemek yükümlülüğü 
bulunmaktadır. 
 
Çocukların İnsan Haklarını İzlemek ve Raporlamak 
BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin izleme ve raporlama mekanizması, devletlerin 
hesap verebilirliğini teşvik etme ve güçlendirmenin önemli bir yolunu sağlamaktadır ve 
çocuk hakları programlamasının temel unsurudur. ÇHS’nin izleme organı Çocuk Hakları 
Komitesi’dir12. ÇHS tarafından kurulmuş ve ÇHS’ye taraf olan devletler tarafından 
seçilen 18 uzmandan oluşan bağımsız bir organdır. 
Devletlerin, Komite’ye sözleşmenin onaylanmasını takiben iki yılı içinde ve daha sonra 
her beş yılda bir rapor vermesi gerekmektedir. Taraf Devlet bir rapor sunarken BM 
kuruluşları, STK’lar ve çocuklar tarafından yürütülen kuruluşlar gibi diğer kuruluşlar da 
ek bilgilerle başka raporlar sunabilirler. Sivil toplumun oynadığı kilit rol, devletlerin 
verdikleri sözleri izleme rollerini kapsayarak, raporun kendisinin ötesine geçmektedir. 
Komite, devletlerle “yapıcı bir diyalog” içine girmektedir ve devletler tarafından alınması 
gereken, önerilen önlemleri içeren “Sonuç Gözlemleri”ni kabul etmektedir. Komite’nin, 
kendi görüşünü zorla kabul ettirememesine rağmen açık raporlama sürecinin, devletleri 
açıkça ve uluslararası arenada hesap verebilir hale getirdiği iddia edilebilir. Komite, 
raporların neleri kapsaması gerektiğine dair ayrıntılı kuralları devletlere dağıtmıştır13. 
2002’de BM Genel Kurulu, çocuklar için bir “Özel Oturum” düzenlemiş ve bu oturumda 
devletler, çocuklara önemli sözlerin verildiği “Çocuklara Yaraşır Bir Dünya” isimli bir 
belge hazırlamışlardır. Bu küresel vaatler Ulusal Eylem Planları yoluyla takip 
edilmiştir14. 
 

                                                           
11

  Çekincelerin ve bildirilerin ( ve bunlara itirazların) bir listesi 
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/treaties/declare-crc.htm’de bulunabilir. 

12
  http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/ ‘ye bakınız. 

13
  BM Özel raportörü ayrıca sorumluluğu altında olan ülkelerdeki çocukların haklarının uygulanmasına dair ya da konulara 

dair rapor hazırlamaktadır. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Bürosu’nun internet sitesine bakınız: 
http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm. 

14
  Daha fazla bilgi için http://www.unicef.org/specialsession/ ‘a bakınız. 
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1.6 Sonuç 

BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme kabul edildiğinden beri çocukların insan hakları, 
artan bir şekilde ulusal ve uluslararası hukuka yansıtılmıştır. Sonraki bölümde 
açıklandığı gibi çocuk hakları programlaması, tüm çocukların yaşamlarında olumlu 
değişimler gerçekleştirmek için BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin pratik 
uygulamalarını kapsamaktadır. 
 

Soru Kutucuğu 

1. Ülkenizde hangi insan hakları sözleşmeleri onaylandı? Bu sözleşmelere konulmuş 
herhangi bir çekince ya da bildiri var mıdır? Bu çekincelerin sebebi nedir? Hangi İnsan 
Hakları Sözleşmeleri onaylanmadı? Neden? 

2. Hükümetinizin Çocuk Hakları Komitesine sunduğu en son raporu, ek raporları ve 
Komite’den gelen Sonuç Gözlemleri’ni inceleyin: 

 Hükümet, periyodik raporunu yazmayı nasıl üstlenmiştir? İstişari bir süreç 
midir,  çocukların haklarının gerçekleştirilmesine dair ayrıştırılmış veri 
sunmakta mıdır? 

 Hükümetiniz, BM ÇHS’nin dört temel ilkesinin uygulanmasına dair raporu 
nasıl hazırlamıştır? 

 Hükümetin raporuyla ek rapor(lar) arasındaki farklılıklar yoluyla tespit 
edilebilecek ana sorunlar nelerdir? 

 Komite’nin, Sonuç Gözlemleri’ndeki başlıca öneriler nelerdir? 

 BM ÇHS’nin uygulanmasıyla ilgili olarak hükümetinize hangi ek soruları 
sormak isterdiniz? 

3. Hükümetiniz, Komite’nin girdilerini kapsayan, çocuklar için bir eylem planını belirledi 
ve finanse etti mi?   

  

Daha Fazla Bilgi İçin 

“Human Rights – A Compilation of International Instruments Volumes 1 & 2”, Birleşmiş 
Milletler (2002) 
 

“Training Kit on the UN Convention on the Rights of the Child”, Save the Children (2002 
‘de gözden geçirildi & CD ROM’da mevcut). BM ÇHS’ye dair bilgi notları ve alıştırmalarla 
kapsamlı bir eğitim setidir.  
 

“Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child”, UNICEF 
(2002) 
 

“A Tool for Change? Reporting to the UN Committee on the Rights of the Child”, Save the 
Children İngiltere (2003) 
 

“A World Fit for Children”, UNICEF (2002) 



Save the Children 

22 

İnternet siteleri 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/people/features/ihavearightto/index.shtml – BBC 
World Service “I have a right to…” – İnsan ve çocuk haklarının anlaşılır bir rehberi  
 
http://www.hrea.org/ - Human Rights Education Associates (İnsan Hakları Eğitimi 
Derneği) – İnsan ve Çocuk Haklarına dair Öğrenme ve Kaynak Merkezi   
 
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/ – BM Çocuk Hakları Komitesi’nin internet 
sitesi 
 
http://www.ohchr.org – İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Bürosu 
 
www.crin.org –  Çocuk Hakları Bilgi Ağı (Child Rights Information Network CRIN) 

www.unicef.org – UNICEF 
 
www.therightsapproach.org – Kalkınma için hak temelli yaklaşımlara dair bilgiyi 
paylaşmaya ayrılmış CRIN internet sitesi 
 
www.icrc.org – Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin internet sitesi 
 
www.sphereproject.org – İnsani sözleşmeleri ve afet müdahalenin asgari standartlarını 
da içeren SPHERE internet sitesi 
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BÖLÜM 2 

HAK TEMELLİ YAKLAŞIMLAR VE ÇOCUK HAKLARI 

PROGRAMLAMASI 
Çocuk Hakları Programlaması, hak temelli yardım ve kalkınma çalışması yaklaşımlarının, çok 
daha geniş bir yelpazeye yayılmış, çocuk odaklı biçimidir. Tüm bu yaklaşımlar, bir önceki 
bölümde tartışılan insan hakları ilkeleri ve standartlarını uygulamaya çabalamaktadır. Bu 
nedenle, Çocuk Hakları Programlamasından ne kastettiğimizi daha ayrıntılı bir şekilde 
incelemeden önce, çocuk hakları programlamasının bir parçası olan hak temelli yaklaşımların 
geniş ailesi hakkında biraz daha fazla bilgi edinmek yararlı olacaktır. 

2.1  Yardım ve Kalkınma için Hak Temelli Yaklaşımlar Nelerdir? 

Kalkınma çalışması yaklaşımları, baskın siyasi ideolojiye bağlı olarak vurgunun değişmesinin 
yanı sıra son on yılda hatırı sayılır ölçüde değişikliğe uğradı. İlk uluslararası kalkınma yardımı 
genellikle ekonomiyi ve sadece kişisel refahı iyileştirmenin, bireylerin yaşamını iyileştireceği 
varsayımı üzerine kurulmuştu. Yakın geçmişte daha “insan merkezli”, güçlendirici ve katılımcı 
yaklaşımlara yönelik bir eğilim ortaya çıktı. Nihai hedefin, dünyanın en yoksul ülkelerindeki en 
korumasız insanlara özel olarak odaklanarak, insanların yaşamlarını sürdürmeleri ve yaşam 
kalitelerini iyileştirmeyi içermesine rağmen, bunun en iyi şekilde nasıl başarılacağı konusundaki 
yaklaşımlar bir hayli değişiklik göstermektedir. 

İnsanların haklarını gerçekleştirme zorunluluğu doğrultusunda yönlendirilen yardım ve 
kalkınma çalışma biçimindeki son değişiklik, zengin “gelişmiş” dünyadan daha yoksul 
“gelişmekte olan” dünyaya yapılan dış yardımın azar azar aktarılmasından daha fazla bir şeylere 
ihtiyaç olduğunun kabulünü yansıtmaktadır. Son yirmi yılda sözleşmelere ve anlaşmalara 
bağlanmaları yoluyla devletler, insan haklarının gerçekleştirilmesini, kalkınma hedefi olarak 
kabul etmiştir. Tek tek devletlerin insan haklarını gerçekleştirmesi yerine tüm devletlerin 
hakları hayata geçirmesi çok yakın zamanda BM Binyıl Bildirgesi yoluyla da ifade edildiği 
şekliyle küresel bir meydan okuma haline gelmiştir15. 

Kalkınmaya bu yeni bakışın anahtarı, hak temelli yaklaşımların güç sahibi kişi ve kurumları, 
daha az güç sahibi olanlara karşı, sorumlulukları için hesap verebilir hale getirmektir. Hak 
temelli programlar hak sahiplerini, özellikle yoksulları, güçten yoksunları ve kendilerine 
ayrımcılık uygulananları kendi haklarına sahip çıkmaları için desteklemektedir. Programlar, hak 
ihlallerinin altında yatan nedenleri ele alarak hem bugün hem de gelecekte, bireylerin 
yaşamlarında sürekli bir farklılık yaratmak için, politik ve pratik değişimleri gerçekleştirme, 
sürdürebilirliği güçlendirme ve etkilerini arttırma potansiyeline sahiptirler. 

Hak temelli yaklaşımlar, kurum ve kuruluşların kalkınmayı “gerçekleştirmek” için önemli bir 
yolu haline gelmiştir.  

                                                           
15

 Bildirge için bakınız: www.un.org/milleniumdeclaration/ares552e.htm ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin ayrıntıları 

için bakınız:  www.developmentgoals.org 
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Artan sayıda BM kuruluşu, bağışçılar, STK’lar ve diğer kuruluşlar, yardım ve kalkınma 
politikalarının insan haklarının gerçekleştirilmesi üzerindeki etkisini, en üst düzeye getirmek 
için nasıl daha iyi bir şekilde odaklayacaklarını tartışmaktadırlar.  Örneğin 2003’te, yardım ve 
kalkınmaya dahil olan önemli BM kuruluşları (UNDP dahil olmak üzere), hak temelli 
yaklaşımların ortak bir anlayışı üzerinde uzlaşmıştır16. 

2.2  Hak Temelli Yaklaşımlar Neden Benimsenmelidir? 

Save the Children’in da dahil olduğu kuruluşlar, programlama için hak temelli yaklaşımları iki 
ana nedenden ötürü benimsemektedir. Öncelikle, insanlar ve insan haklarında ifade edilen 
kalkınma hakkında aynı değer ve inançlarda uzlaşmaktadırlar. Örneğin, bunun ahlaki olarak 
doğru bir yaklaşım olduğuna inanmaktadırlar. İkinci olarak, hak temelli yaklaşımların diğer 
yardım ve kalkınma çalışması yaklaşımlarıyla karşılaştırıldığında bir dizi pratik faydalar 
sağladığına inanmaktadırlar. Bu faydalar şunları içermektedir: 

• Uluslararası uzlaşı ve meşruiyet: Hedef ve kurallar evrensel olarak kabul 
edilmiş ve devletler, bağışçılar ve sivil toplum tarafından paylaşılan uluslararası 
bir yasal çerçeve içinde oluşturulmuştur. Bu da kuruluşlara meşruiyet ve yetki 
vermektedir. 

• Uzun vadeli, açık ve ortak hedef (insan haklarının gerçekleştirilmesi 
açısından): Bu hedef, yardım ve kalkınma çalışmasında çalışan herkes 
tarafından, bu hedefe doğru ilerlemeyi ölçmek için standartlarla birlikte 
paylaşılabilir.  

• Hesap verebilirlik: Devletlerin, bağışçıların, özel sektörün, toplulukların ve 
bireylerin sorumlulukları tanımlanmıştır ve sorumlu tutmanın çeşitli yolları daha 
önceden geliştirilmiş ve denenmiştir. 

• Güçlendirme: Kendilerine ayrımcılık yapılan ve ezilen grupların etkin katılımı, 
sosyal adalet, ayrımcılık gözetmeme ve yoksul yanlısı kalkınmayı 
gerçekleştirmek için vazgeçilmez olarak görülmektedir. 

• Eşitlik: Adalet, eşitlik, özgürlük ile yoksulluğun ve sömürünün kökünde yatan 
güç ilişkilerini çözmek için isteklilik üzerinde güçlü bir vurgu bulunmaktadır. En 
çok dışlananlara ulaşmak istenmektedir. 

• Daha büyük etki ve etkinlik: Hesap verebilirlik, güçlendirme ve eylemcilik 
üzerindeki vurgu nedeniyle hak temelli yaklaşım, adaletsizlik, yoksulluk ve 
sömürüye karşı mücadelede daha etkin olarak görülmektedir. 

• Bütünsel bir yaklaşım: Hak temelli yaklaşımlar, tüm bütünsel yaklaşımlar 
içinde yaygın bir şekilde “iyi kalkınma uygulaması” olarak görülenleri 
bünyesinde bulundurmaktadır. 

Yardım ve kalkınma için hak temelli bir yaklaşımı benimsemek, kalkınma amaçları ve 
kuruluşların ve çalışanlarının yöntemleri üzerinde gerçek etkiye sahip olmakla ilgilidir. Fakat 
hak temelli yaklaşımları kullanırken yapılanların çoğu, diğer yaklaşımların kullandığı 
yöntemden radikal olarak farklı değildir. Hak temelli yaklaşımların, iyi kalkınma uygulamaları 
üzerine kurulmaktadır ki böyle olmaması anlaşılmaz olurdu. Bununla birlikte bazı odak alanları 
yenidir ve bazı şeyler farklı bir şekilde yapılmaktadır. 

                                                           
16

  Birleşmiş Milletler Ortak Anlayışı (2003), BM kuruluşlarının hak temeli yaklaşımlara bağlılığını ana hatlarıyla 
belirtmektedir, bakınız: www.undp.org 
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Hak temelli yaklaşımlar bir paket programdır ve onları bu kadar etkin yapan onların sistematik 
ve bütüncül uygulamasıdır. 

Özellikle STK’lar gibi kalkınma aktörleriyle, yararları için çalıştıkları insanlar arasındaki ilişkiyi 
bağlantılandırmayla ilgili olan bu farklılıklardan bazılarını anlamanın bir yolu, hak temelli 
yaklaşımların bir takım önemli unsurlarını, yardım ve kalkınma kuruluşlarıyla benzerliği olan 
diğer yaklaşımların unsurlarıyla karşılaştırmaktır.  

Diğer Yaklaşımlar Hak Temelli Yaklaşımlar 

Eylem, gönüllü olarak yapılır ya da seçime 
bağlıdır. 

Eylem, zorunludur. 

İnsanların karşılanması gereken ihtiyaçları 
vardır ve bu ihtiyaçlar önem sırasına göre 
düzenlenebilir. 

İnsanların yasal olarak tanımlanmış hakları 
ve istekleri vardır.  

Yoksul insanlar, hayırseverliğin hedefi olarak 
yardımı hak ederler.  

Yoksul insanlar, hakların öznesi olarak yardım 
hakkına sahiptirler. 

Bazı insanlar yardımların dışında tutulmak 
zorunda kalınabilirler (yani, bir hedef %100’e 
ulaşmaktan daha az olabilir.) 

Tüm insanlar, potansiyellerini 
gerçekleştirmek hakkına sahiptir ve bunu 
yapmaları için onlara yardım edilmelidir (yani 
hedef %100’e ulaşmaktır.) 

Kalkınma çalışmasından etkilenen insanlar 
edilgen yararlanıcılardır; programın ya da 
projenin etkinliğinin geliştirilmesi amacıyla 
programa katılmaları için davet edilebilirler. 

Kalkınma çalışmasından etkilenen insanlar, 
hakları nedeniyle etkin katılımcılardır. 

Bazı ihtiyaçlar, bazı kültürlerde 
önemsenmeyebilir.  

Haklar, evrensel ve bir başkasına 
devredilemezdir; bunlar azaltılamaz ya da 
insanların ellerinden alınamaz. 

Güç yapılarını değiştirmek çok zordur; bu 
yapılar içinde çalışabilmek için pragmatik 
yollar bulunmalıdır. 

İnsan haklarını gerçekleştirmede ilerlemeyi 
engelleyen güç yapıları etkin bir şekilde 
değiştirilmelidir. 

Kalkınma teknokratik bir süreçtir ve bu işi en 
iyi bilen teknik “uzmanlar” tarafından 
yönetilmelidir. 

Kalkınma aktörleri, hak sahiplerine haklarına 
sahip çıkmaları ve kamusal karar almalara 
katılmaları için yetki vermelidir. 

İhtiyaçların “hiyerarşisi” vardır ve bazı 
ihtiyaçlar neredeyse her zaman diğerlerinden 
daha önemlidir. 

Bazı durumlarda belli pratik önceliklere gerek 
duyulabilmesine rağmen haklar 
bölünemezdir ve birbirine bağlıdır. 

 

2.3  Çocuk Hakları Programlaması Ne Demektir? 

Daha önce ifade edildiği gibi, Çocuk Hakları Programlaması (ÇHP), yukarıda tanımlanan hak 
temelli yaklaşımların çocuk odaklı bir versiyonudur17. ÇHP, hak temelli yaklaşımları özellikle 18 
yaşın altındaki kız ve erkek çocukların haklarını gerçekleştirme çalışmasında uygulamaktadır. 
Böyle bir özel yaklaşımın kullanılmasının nedeni, çocukların – insan olmalarının yanı sıra – 
kendilerine özel ihtiyaçları ve korunmasızlıkları olmasıdır. Diğer bir deyişle, çocuklar, bazı 
açılardan yetişkinler gibidir, fakat bazı konularda onlardan farklıdırlar. Çocukların haklarına 
dair uluslararası özel sözleşmelerin olmasının ve erkek ve kız çocuklarıyla çalışan kalkınma 

                                                           
17

  Ayrıca bakınız: G. Lansdown’s, Discussion Paper, “What’s the difference? Implications of a child-focus in 

rightsbased programming”, Save the Children UK, 2005. 
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kuruluşlarının çocukların özel durumuna uyarlanmış bir hak temelli yaklaşıma ihtiyaç 
duymalarının nedeni budur. 

ÇHP’nin tüm önemli bileşenleri, Bölüm 1’de tartışıldığı gibi temel insan hakları ilkelerinin yanı 
sıra BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin temel ilkelerinden yararlanır. 

ÇHP üzerine düşünmenin faydalı yollarından biri, isimde geçen üç sözcüğün tanımını bilmektir: 

• Çocuk – on sekiz yaşın altındaki;  yeteneklerin geliştiği ve yetişkinlerinkine nazaran 
hassasiyet dönemi olarak nitelendirilen, insan hakları terimleriyle (İHEB Mad 26b) özel 
bir önem atfedilmiş bir çocukluk dönemindeki her kız ve erkek. 

• Haklar – çocuklara uygulanabilirdir, öncelikle BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de 
oluşturulmuş ama aynı zamanda diğer insan hakları sözleşmelerinde de bulunabilen 
uluslararası insan hakları olarak tanımlanmıştır. 

• Programlama – iyi kalkınma pratiğinin gerektirdiği, tanımlanmış bir hedef ya da amaca 
doğru, analiz, planlama, uygulama ve izlemenin de dahil olduğu bir dizi faaliyet yönetimi. 

Bu üç tanımın birleşimi ÇHP’nin genel bir çalışma tanımını vermektedir: 

“Çocuk Hakları Programlaması, tüm erkek ve kız çocukların kendi haklarını tam olarak 
kullanabilmeleri ve çocukların, haklarına saygı duyulan ve hakları kabul edilen toplumlarda 
yaşayabilmeleri için, çocukların durumunu geliştirme genel hedefiyle programları planlamak, 
uygulamak ve izlemek için çocuk hakları ilkelerini kullanmak anlamına gelmektedir.” 

Çocuk Hakları Programlaması, çocuk hakları, çocuk gelişimi, acil müdahale ve kalkınma 
çalışmasıyla ilgili bir dizi fikir, kavram ve deneyimi tek bir çerçeve içerisinde bir araya 
getirmektedir. Temel olarak çocukların insan hakları ilke ve standartları üzerine kurulmuştur, 
fakat yardım ve kalkınma çalışmalarından çıkarılan derslerin yanı sıra birçok çalışma alanındaki 
iyi uygulamalardan da ağırlıklı bir şekilde yararlanmaktadır. 

ÇHP’nin Kilit Bileşenleri 

Bu rehberin amacı, çocuk hakları programlamasına daha ayrıntılı bir şekilde göz atmaktır. 
Bununla birlikte, bu noktada ÇHP’nin bazı kilit bileşenlerini, insan hakları genel ilkelerini ve 
kavramlarını; BM ÇHS’nin ilke ve kavramlarını bir başlangıç noktası olarak alarak ana hatlarıyla 
belirlemek faydalı olacaktır: 

1. Çocuklara odaklanmak: çocuklara, onların haklarına ve toplumsal aktörler olarak 
rollerine açık bir vurgu yapmak. 

2. Çocuğa bütünsel bakış açısı: stratejik seçimler yaparken ve öncelikleri belirlerken bir 
çocuğu tüm yönleriyle düşünmek. 
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3. Hesap verebilirlik: çocukların haklarını tanıtmak, korumak ve yerine getirmek için; bir 
dizi yükümlülük sahibi üzerinde, öncelikli yükümlülük sahibinden – devlet (ör. yerel ya 
da merkezi yönetim) özel sektöre, medyaya, çocuk bakımı uzmanlarına ve çocuklarla 
doğrudan iletişim içinde olan diğer bireylere kadar hesap verebilirlik hakkında güçlü bir 
vurgu yapmak. 

4. Yükümlülük sahiplerini desteklemek: yükümlülük sahiplerine, yükümlülüklerini 
yerine getirmeleri için teknik yardım, bütçe desteği ve diğer ortaklık şekilleri yoluyla 
destek verme yollarını dikkate almak. 

5. Savunuculuk: yükümlülük sahiplerinin hesap verebilmelerini sağlamak amacıyla 
programlama aracı olarak savunuculuğun, halk eğitiminin ve farkındalığı arttırmanın 
önemini göz önünde tutmak. 

6. Katılım: çocukların, gelişen yeteneklerine göre programa (sonrasında sürecek şekilde) 
etkin katılımlarını desteklemek. 

7. Ayrım gözetmeme: en çok dışlanmış çocukların dahil olmaları için söz vermek ve 
cinsiyet, sınıf, etnik köken, engellilik vs. gibi alanlarda ayrımcılığa karşı mücadele etmek. 

8. Çocuğun yüksek yararı: tüm program seçimlerinin çocuklar üzerindeki etkisini 
(çocuklarla birlikte) dikkate almak. 

9. Hayatta kalma ve gelişim: çocukların tüm potansiyellerinin geliştirilmesini sağlamaya 
bağlı kalmanın yanı sıra çocukların yaşamlarını sürdürmeleri üzerinde odaklanmak. 

10. Topluluğun bir parçası olarak çocuklar: çocukların, ailelerindeki, topluluktaki ve 
toplumdaki konumlarını ve ana-babalarıyla diğer bakmakla yükümlü kişilerin, 
çocukların haklarını savunmalarındaki ve çocukların gelişimlerini yönlendirmekteki 
rollerini anlamak. 

11. Temel neden ve genel sorunlar: şu anda gerçekleşen ihlallerin yanı sıra ihlallerin 
altında yatan nedenlere odaklanmak. 

12. Ortaklık: çocukların haklarını tanıtmak, korumak ve yerine getirmek için ortaklıklar ve 
ittifaklar kurmak. 

13. Bilgi edinme ve anlama: çocukların haklarını; çocukların kendisi, toplulukları ve devlet 
de dahil olmak üzere önemli yükümlülük sahipleri için anlama ve bu haklara erişimi 
kolaylaştırmak. 

2.4 Sonuç 

BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin dört genel ilkesinin çıkarımlarını anlamak, Çocuk Hakları 
Programlaması yaklaşımını uygulamak için başlangıçta önemli bir adımdır. Örneğin, ÇHP 
çerçevesi içinde gerçekleştirilen her çalışmanın, çocukların yüksek yararını değerlendirme; 
yaşamlarını sürdürmelerini ve gelişimlerini destekleme üzerine kurulması gerekmektedir. 
Benzer bir şekilde, çocuklar hakkındaki tüm kararlar, her zaman çocukların düşüncelerini 
dikkate almalıdır ve genellikle dışlanmış ya da marjinalize edilmiş grupların mahrum 
edilmelerini önlemek için çaba göstermelidir. 

Bu ilkelerin uygulamaları daha sonraki bölümlerde daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. 
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 Soru Kutucuğu 

1. Programınızda şu anda kullandığınız ana programlama yaklaşımını nasıl 
tanımlarsınız? 

2. Bu yaklaşımlar, ÇHP yaklaşımına ne kadar uymaktadır? 

3. ÇHP ile sizin şu anda uyguladığınız yöntem arasında  hangi temel farklılıkları 
görüyorsunuz? 

4. Hak temelli yaklaşımları uygularken yetişkinler ve çocuklar arasında ayrım 
yapmak neden gereklidir? 
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Bölüm 3 

İLKELERİ UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜRME 
Bu bölüm BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin dört temel ilkesini ele alacaktır ve bu ilkeleri 
daha derinlemesine düşünüp programlamayla ilgili pratik uygulamalarını inceleyecektir. Bu 
bölüm, uygulamacı kişiler için pratik uygulamalara odaklanarak, daha önceki bölümlerde 
sunulan hak temelli yaklaşımların daha teorik yönlerinden uzaklaşmakta ve program içindeki 
çocuk haklarının daha pratik uygulamasına doğru yönelmektedir.  
 
Bölüm; daha sonra çocuklar, hakları ve onları gerçekleştirme yükümlülüğü olan kişiler 
arasındaki ilişkileri incelemeye devam edecektir. Çocukların haklarının uygulanmasında 
devletin, toplulukların, ailelerin ve çocukların kendilerinin çeşitli rolleri açıklığa kavuşturularak 
başlanmaktadır. Save the Children gibi kuruluşlar toplumun tüm düzeylerinde çalışarak, 
kendilerini çocukların haklarının yaşama geçirilmesini kolaylaştırma yolunda 
konumlandırmaktadır. 
 

3.1 Çerçeveyi Oluşturmak: İnsan Hakları İlkeleri ve Çocuklar 

Bölüm 2’de bahsedildiği gibi çocuklar, tüm uluslararası insan hakları sözleşmelerinin içine dahil 
edilmiştir. Genel insan hakları ilkelerinin çocuklara nasıl uygulandığına göz atarak başlayalım. 
 
Evrensellik 
Çocukların haklarının evrenselliği ilkesi; tüm çocukların, cinsiyetlerine, ırklarına, farklı 
kapasitelerine, sosyal ve ekonomik durumlarına, politik ya da dini inançlarına bakılmaksızın, 
tüm haklarını kullanmaya, kriz, silahlı çatışma ya da doğal afet durumları da dahil olmak üzere 
her zaman hakları olduğu anlamına gelen bir ilkedir. 

Kültürel kimlik, çocukların sahip olduğu özel bir haktır. Bununla birlikte bu, çocuklara zarar 
veren uygulamaların doğruluğunun tartışılamayacağı anlamına gelmez. Kültürel kimlik ilkesi, 
BM ÇHS’nin temel ilkelerinden ayrım gözetmeme ve çocuğun yüksek yararını gözetme haklarıyla 
bağlantılandırılır. 

 
Bölünemezlik 
Hakların bölünemezliği, çocuklarla çalışırken bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği 
anlamına gelmektedir. Bu ilke, çocukların yaşamını “sorunlar” içerisinde parçalara ayırmak ya 
da rollerini çalışan çocuk, engeli olan çocuk diye bölüştürmek yerine, her şeyden önce çocukları 
tam bir insan olarak kabul etmeyi içermektedir. Ayrıca, bir alanda (eğitime erişimi 
gerçekleştirme gibi) olumlu bir değişimin başarılmasının diğer alanlarda da (gelir elde etme ya 
da sağlık hizmetinin iyileştirilmesi gibi) işe yaramasını gerektirebileceğini kabul etme anlamına 
gelmektedir. 
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Devredilemezlik 
İnsan hakları bir kişinin elinden alınamaz ya da kişi haklarından vazgeçemez. Bu ilke tüm 
çocukların haklarını da kapsamaktadır ve çocukların doğumlarından ölümlerine kadar her 
zaman hak sahibi oldukları anlamına gelmektedir. BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de ana 
hatlarıyla çizilen haklar, özellikle doğumlarından on sekiz yaşına kadar olan çocuklara ait 
sayılmaktadır. Devredilemezlik ilkesi uygulamada, çocukların haklarının, örneğin, “sapkın”, 
“zorlayıcı” ya da “sorunlu” olarak görülen, çocuk askerler ya da yasalara karşı gelen çocuklar gibi 
çocuk gruplarının elinden alınamayacağı anlamına gelmektedir. 
 
Hesap verebilirlik 

Çocuklar ve gençler birer hak sahibi birey ve haklarının güvence altına alınması hakkına yasal 
olarak sahip olduklarından dolayı, bu hakları vermekten sorumlu olanlar, hesap vermekten 
sorumlu ve hakları yerine getirenler olarak tanımlanırlar. Devlet hakları güvence altına almayı 
sağlamak sorumluluğunda olsa da, başlıca (ya da öncelikli) yükümlülük sahipleri olmasına 
rağmen, bireysel ve grup olarak toplumun diğer yetişkin üyelerinin de sorumlulukları 
bulunmaktadır. Bu, birey ve grupların, genç insanların haklarının güvence altına alınmasını 
sağlamakta etkin bir rol oynadıkları anlamına gelmektedir. 

Bu kavram, çocukların haklarını destekleyen bir toplumun kapsayıcı, katılımcı olduğunu ve 
şeffaflık, diyalog ve hesap verebilirliği sağlayan mekanizmalara sahip olduğunu açıklığa 
kavuşturmaktadır. Bu,  tüm düzeylerde çalışmamız gerektiği anlamına gelmektedir. 

 

 

3.2 BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Dört Temel İlkesi ve Bunların 

Çocuklar için Pratik Çıkarımları 

Bölüm 1’de bahsedildiği üzere, Çocuk Hakları Komitesi, BM ÇHS’nin uygulamalarının temelini 
oluşturan dört temel ilkeyi tanımlamakta ve bu ilkeler çocuk haklarının programlamasına temel 
oluşturmaktadır. Bu ilkeler, ilkelerin arasındaki bağlantıları ve birbirine bağımlı olan doğasını 
gösteren bir üçgenle ifade edilebilir. Her ilke, bir diğerini güçlendirir ve destekler. 
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Aşağıdaki açıklamalar, dört temel ilkenin her birini sırayla ele almaktadır ve pratik programlama 
çıkarımlarını incelemektedir. 
 
Ayrım gözetmeme 
Ayrım gözetmeme tüm insan hakları sözleşmelerinde var olan bir ilkedir. BM Çocuk Haklarına 
dair Sözleşme üç alanda ayrımcılığı azaltmayı amaçlamaktadır: i) çocuk bireylere karşı, ii) engeli 
olan çocuklar gibi belli çocuk gruplarına karşı ve iii) bir bütün olarak çocuklara karşı (yani, 
çocuklara, yetişkinlerden daha kötü davranılmasını önlemek. Örneğin, toplumun çocuklara karşı 
kullanılmasına izin verdiği şiddet düzeyi açısından ayrımcılığı azaltmak). Tüm çocuklara eşit hak 
ve fırsatları sağlama yükümlülüğü Madde 2’nin ayrım gözetmeme fıkrasında ifade edilmektedir. 
Çocuk Hakları Programlaması (ÇHP), en çok dışlanmış çocuklar ve onların dahil olmaları üzerine 
özel olarak odaklanmayı gerektirmektedir. Bu, örneğin şu anlamlara gelmektedir18: 

• Kız çocuklarının erkek çocuklarla aynı fırsatlara sahip olmaları gerekmektedir.  
• Sığınmacı çocukların ve azınlık grupların ya da yerlilerin çocuklarının, diğerleriyle 

aynı haklardan yararlanmaları gerekmektedir.  
• Engeli olan çocukların, engeli olmayanlar gibi insanca bir yaşam sürdürmeleri için 

aynı olanağa sahip olmaları gerekmektedir. 
• Uzak kırsal alanlarda yaşayan çocuklar, büyük kentsel alanlarda yaşayan 

çocuklardan daha az fırsata sahip olmamaları gerekmektedir.  
 
Bu gereklilikler, devletlerin, sivil toplum kuruluşlarının (Save the Children de dahil) ve özel 
sektörün, ayrımcılık yapmadıklarından emin olmak için nasıl çalışaabileceklerini ya da 
programlayabileceklerini çok dikkatli bir şekilde düşünmelerini gerektirmektedir. Örneğin, 
ayrımcılığa maruz kalmış ve “ulaşılması zor” çocuk gruplarının, özel gereksinimleri göz önünde 
tutularak programlara erişimlerini sağlamayı içerebilir. 

Ayrım gözetmeme konuları, program döngüsünün her bölümünde açıkça ele alınmalıdır. Bu 
konular şunları kapsamaktadır: 

• Belli bir toplumda kimlere karşı ve neden ayrımcılık uygulandığı üzerine örneğin, bir 
durum analizi bağlamında düşünmek (bölüm 4’e bakınız)19; 

• Ayrımcılığa maruz kalan çocukların durumu iyice anlaşılabilsin diye, durum analizi 
ya da ihtiyaç değerlendirmesi için kullanılan bilgi ve verinin konu ile ilgili 
olduğundan ve bölümlere ayrılmış olduğundan emin olmak; 

• Belli bir program içinde hangi çocuk gruplarının neden dışlandığı ya da dahil 
edildiğini, örneğin rutin izleme ve raporlama sürecinde tanımlamak; 

• Ayrımcılığa karşı mücadele etmek için hangi ulusal strateji ve girişimlerin var 
olduğunu anlamayı ve bunların nasıl kurulacağı ve geliştirileceğini anlamak. 

• Engeli olan kız çocukları ya da uzak kırsal alanlarda yaşayan çocuklarda olduğu gibi 
ayrımcılığın çeşitli biçimleri üzerine düşünmek; 

                                                           
18

  Burada sadece birkaç örnek vermiş olmamıza rağmen Komite, ayrımcılığın öznesi olabilecek 50’den fazla farklı çocuk 
grubu tanımlamıştır.  

19
  Bakınız: “Diversity Primer”, Save the Children UK, 2005, “Gender Guidelines for CRP”, Save the Children, 2003; March 

ve diğerleri, (1999), “Concepts and frameworks for Gender analysis and planning: A toolkit”, Oxfam GB. 
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• Ayrımcılıkla mücadele yasalarının uygulandığından ve bilindiğinden emin olmak; 
• Ayrımcılığa uğramış çocukların statülerini kontrol etmek ve olumlu eylem için baskı 

yapmak amacıyla izleme sistem ve mekanizmalarını (örneğin, bütçe izleme, 
ombudsman, STK izlemesi) devreye sokmak; 

• Damgalanmış çocuk gruplarıyla ilgili önyargıları kırmak ve onlarla mücadele etmek 
için medyayla birlikte çalışmak; 

• Olumlu rol modelleriyle çalışmak, tolerans göstermek ve ayrımcılığın tüm şekilleri 
aleyhinde konuşmak; 

• Örneğin, okul müfredatında değişiklik yaparak, kapsayıcı eğitim uygulamaları 
yoluyla eğitim politikalarını ve ayrımcılıkla mücadele uygulamalarını geliştirmek ve 
uygulamak; 

• Çocuk meclisi, medya v.b. yoluyla ayrımcılığa uğrayan gruplardan çocuk ve gençleri, 
karar alıcılarla konuşturabilmek ve anlaşmalarını sağlamak. 

 
ÇHP, en çok dışlanmış çocuklar ve onların dahil edilmeleri üzerinde odaklanmayı talep 
etmektedir. Cinsiyet, engellilik, etnik köken, HIV ya da kimliğin bir başka yönüyle ilgili belli 
konularda programlara ve politikalara odaklanmanın uygun olacağı zamanlar olabilir. Bununla 
birlikte bu, asla bir çocuğun kimliğini, kimliğinin bir tek yönüyle asla tanımlanmayacağı, ne de 
çocukların, kimliklerinin birçok bileşenine bağlı olarak ayrımcılığa uğrayabileceği gerçeğini 
gözden kaçırarak yapılmamalıdır. 

Ayrım gözetmeme ilkesi hepimizin çözmesi gereken bir meseledir. Hepimiz, yetiştirilme 
tarzımızın ve sosyalleşmemizin bir ürünüyüz ve genellikle insan grupları arasındaki eşitsizlikleri 
haklı çıkarmak için kullandığımız önyargılara sahibiz. Kendimizi, kurumsal uygulamalarımızı ve 
uzun zamandır sürdürüle gelmiş inanç ve davranışlarımızla ilişkili düşüncelerimizi sorgulamak 
zorundayız (bölüm 5’te “Hak temelli bir kuruluş haline gelmek” başlığına bakınız). 

 
Çocuğun yüksek yararı 
“Çocuğun yüksek yararı” temelinde nasıl program yapılacağına karar vermek, verili durumun 
mükemmel bir analizi üzerine kurulmuş iyi düzeyde bilgilendirilmiş bir hükme varmaya 
bağlıdır. Bu ilke, çocukların ve gelişimlerinin bütünsel yaklaşımını vurgulayarak, çocuğun 
yaşamının her yönüne değinmektedir. Geçmişte yetişkinler, genelde çocuklara karşı “onların 
yüksek yararı için” olduğu varsayılarak, onlara zararlı olabilecek şekilde davranmaktaydı. 
Genelde kararların içinde açık olması yerine örtük olarak bulunan, çocukların yüksek yararının 
ne olduğu üzerine birçok varsayım bulunmaktadır. Bu deneyime dayanarak, çocukların yüksek 
yararının değerlendirilmesi, açıkça haklarının hayata geçirilmesine yönelik olmalıdır ve 
çocukların kendi görüşleri de ciddi bir şekilde dikkate alınmalıdır. 

Bu ilke, çocukların yaşamlarını etkileyecek kararlar ne zaman alınırsa alınsın, kararların 
etkisinin değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu göstermektedir.  Bir kararın sonucu üzerinde 
etkiye sahip olsalar da ana-babalar, topluluk ya da devlet gibi diğer tarafların yararının, üstte 
tutulan daha önemli bir mesele olmaması gerektiği anlamına gelmektedir. Ayrıca diğer üç genel 
ilkenin birleşik halde dikkate alınmasını gerektiğine de işaret etmektedir. 
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Çocuğun yüksek yararı, program döngüsünün her bölümünde ve çocuklarla meşgul olan tüm 
aktörler tarafından açık bir şekilde göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuğun yüksek yararını 
gözetmek şunları kapsamaktadır: 

• Kendilerini ilgilendiren kararlarda çocukların fikirlerinin sorulduğundan ve 
dinlenildiğinden emin olmak (katılım bağlantısına bakınız); örneğin, ailesinden ayrılmış 
çocukların, aileleriyle tekrar bir araya gelme olasılığı hakkındaki fikirlerini dinlemek; 

• Çocuklara bakmakla yükümlü kişilerin, topluluk üyelerinin ve uzmanların da dahil 
olduğu çok sayıda insanın, örneğin çocuğun aile temelli olmayan bakım merkezine 
yerleştirilmesi konusunda fikirlerinin sorulduğundan ve dinlendiğinden emin olmak; 

• Planlanmış faaliyet ya da programların, çocuklar ve onların hakları üzerinde istemeden 
de olsa olumsuz etkileri olup olmayacağını, örneğin, çocuğa etkisi çalışmalarını 
üstlenerek kontrol etmek;  

• Ulusal ve yerel düzeyde politika geliştirmenin, farklı durumlarda çocukların yüksek 
yararını “öncelikli düşünme” haline getirme konusundaki önemini, örneğin, yasa 
taslaklarının çocuklar üzerinde yapacağı etkiyi açıklamayı geliştirme ve kamu 
harcamalarından çocuklara ne kadar paranın ayrıldığını gösteren “çocuk bütçeleri” 
hazırlama yoluyla incelemek;  

• Bireysel olarak çocuklarla ya da çocuk gruplarıyla ilgili verilen kararları, onların 
gelişimleri için ihtiyaçlarının ve gelişen kapasitelerinin iyi yapılmış bir 
değerlendirmesiyle örneğin, bir çocuğun, topluluk karar alma yapıları içine girmesinin 
yararını dikkate alarak ilişkilendirmek; 

• Kararlar bir kere alındıktan sonra bu kararların çocuklar ve onların hakları üzerindeki 
etkilerinin dikkate alındığını örneğin, bir etki değerlendirme aracı olarak “değişimin beş 
boyutu”nu (daha fazla ayrıntılı bilgi için bölüm 4’e bakınız) kullanarak göstermek. 

 

Katılım  

BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme, çocukların kişisel haklarını açıkça bildiren ilk insan hakları 
sözleşmesidir. Her çocuğun, bilgi edinme, düşüncelerini ifade edebilme fırsatına sahip olma, bu 
düşüncelerini, kendisini etkileyen kararlarda duyurma, dernek kurma ve derneklere üye olma 
hakkı vardır. Çocukların “katılım hakkı”, seçilmiş az sayıdaki çocuğun diğer çocukları özel 
etkinliklerde temsil etmesi ile ilgili değildir, tüm çocukların seslerini duyurmaları ile ilgilidir. 
Çocuklar, aile içinde, okulda, çocuk yardım kuruluşlarında, yuva ve yetiştirme yurtlarında, 
medyada, topluluk içinde ve ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma mekanizmasına katılma 
hakkına sahiptirler. 

Kendi başlarına hak olmalarının yanı sıra, “katılım hakları” diğer hakları gerçekleştirmede özel 
önem taşımaktadır. Bilgi edinme, düşünceyi ifade etme, karar alma ve dernek hakları, çocukları 
hak sahibi olarak kabul etmektedir. Bu haklar; çocukların, yaşamını sürdürme, gelişme, korunma 
ve katılım için haklarını talep etmeleri ve gerçekleştirmeleri amacıyla kullanılan araçlardır. 
Çocukların, katılım haklarının inkar edildiği durumlarda, yaşam, eğitim ya da korunma gibi diğer 
hakları zayıflayabilmektedir. Aynı şekilde, aç olan, sömürülen ya da istismar edilen çocuklar, 
katılım haklarını kullanmak istediklerinde daha büyük engellerle karşılaşmaktadır. 

Katılım, çocuklar ve yetişkinler arasındaki güç ilişkilerini dönüştürür, otoriter yapıları sorgulatır 
ve çocukların, aileleri, toplulukları ve kurumları etkileme kapasitelerini destekler. Katılım, 
çocuklar ve yetişkinler arasında yeni ilişkiler kuran bir süreçtir. Karşılıklı saygı, güven ile uzun 
vadeli ve sürekli bir taahhüt gerektirmektedir. Yetişkinler gibi çocuklar da zaman içerisinde 
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iletişim ve katılım yeteneklerini geliştirirler. Çocuklarla çalışan yetişkinler, çocukların 
durumunu anlamayı süreç içinde geliştirmekte, çocukların ailelere ve topluma katkılarının 
farkına varmaktadırlar. 

Çocukların bakış açıları ve katılımları, program döngüsünün her aşamasında tüm yükümlülük 
sahipleri tarafından dikkate alınmalıdır. Bu yükümlülükler şunları kapsamaktadır: 

• Çocukların katılımını kolaylaştırmak ve çocukların fikirlerini ciddiye almak için 
yetişkinlerin kapasitelerini örneğin programda çalışanların hizmet içi eğitimi, katılım 
araçlarını kullanmada eğitim gibi yollarla geliştirmek; 

• Çocukların bilgiye ulaşma, haklarını savunma ve yükümlülük sahibi önemli yetişkinlerle 
ortaklıklar kurma kapasitelerini geliştirmek; bu yükümlülük çocukların ve gençlerin 
kulüpleri ve yerel karar alma yapılarına katılmaları yoluyla gerçekleştirilebilir. 

• Çocukların haklarının kabulünün daha çok duyulmasını sağlamak ve çocukların, 
toplumun her düzeyinde aktif rol alması üzerine düşünmek; bu yükümlülük medya 
yardımıyla gerçekleştirilebilir; 

• Çok sayıda model ve girişimi, girişimlere rehberlik etme ve çocuk katılımından öğrenilen 
dersleri yayma gibi şekillerde dikkatli ders öğrenmeyle teşvik etmek ve kolaylaştırmak; 

• Çocuk dostu kulüpler gibi çocukların kendi düşüncelerini ifade edebilecekleri korunaklı 
alanlar yaratmak;  

• Save the Children’in çocuk katılımında uygulama standartları üzerine yayını gibi 
çocukların katılım haklarını kabul eden politikalar, araçlar, malzemeler ve uygulama 
standartları geliştirmek;  

• Çocukların karar alma yapılarının içine, örneğin yerel danışma kurulları, il komiteleri, 
ulusal eylem planlarına katılmalarını kolaylaştırmak;  

• Çalışan çocuklar hareketinde olduğu gibi çocuk önderliğindeki grup ve kuruluşların 
kurulmasını desteklemek ve onları güçlendirmek;  

• Çocuk kulüpleri, dernekler, baskı grupları vb. yoluyla çocukların kendi çaplarında, sivil 
toplum kuruluşları ve topluluk işlerine katılmalarıyla siyasi aktörler haline gelmelerine 
izin vermek;   

• Çocukları, kendi kuruluşlarımızın yönetim sistemlerine- ülke çapında danışma 
komiteleri, yönetim kurullarında çocukların bulunması vb.- dahil etmek (daha fazla 
ayrıntı için bölüm 6’ya bakınız);  

• Çocukların içinde bulundukları faaliyetlerin gerçekten onların ilgi alanında olduğundan, 
yetişkinlerinkinin önceliği olmadığından (STK’lar, topluluk üyeleri vs.) ve faaliyetlerin, 
göstermelik olarak yapılmasından ve seçkincilikten sakındığından emin olmak. 

Katılım ilkesi, yetişkinlerin bakış açısından kurtulmamızı ve çocuklarla kendi dillerinde (sözel ya 
da sözel olmayan şekillerde) ve kendi bakış açılarında bir diyalogu başlatmaya çaba göstermeyi 
gerekli kılmaktadır. Bu durum, çocukların son sözü söylediği anlamına gelmemektedir, fakat 
söyleyecek önemli bir sözleri olduğunu ifade etmektedir. 
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Yaşamını sürdürme ve gelişim  

Çocukların yaşamlarını sürdürme ve gelişme hakları temeldir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, 
çocukların temel yaşam hakkına sahip olduklarını ve devletin çocuğun yaşamını sürdürmesi ve 
gelişmesi için mümkün olan en büyük çabayı göstereceğini, böylece çocukların barışçıl, 
hoşgörülü bir topluma katkıda bulunabileceklerini ifade etmektedir. Bu bağlamdaki çocuk 
gelişimi fiziksel, zihinsel, kültürel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimi de dahil olmak üzere çok 
çeşitli yönleri kapsamaktadır. Sözleşme çocukların, kendi gelişimleri için potansiyeli içlerinde 
taşıdıklarını varsaymaktadır. Bununla birlikte, çocuklar potansiyellerini gerçekleştirebilmek için 
uygun bir korumacı, şefkatli, teşvik edici ve özgür bir çevrede yaşamalıdırlar. Bu çevreyi 
yaratmak ve olanak sağlamak, açıkça devletin öncelikli sorumluğudur. Yine de Save the Children 
gibi kuruluşlar, devletin yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlama, bunu gerçekleştirmede 
devlete yardım etme ve özellikle devletin zayıf olduğu ya da var olmadığı yerlere el atma ve bu 
yükümlülüklerden bazılarını geçici bir şekilde yerine getirmede kendilerini sorumlu 
addetmişlerdir. Koruma, bakım ve özgürlük arasında dengeyi bulma, hak temelli her kuruluşun 
ve tüm devletlerin başa çıkması gereken bir sorundur. 

Çocukların yaşamlarını sürdürmeleri ve gelişimleri, program döngüsünün her aşamasında ve 
tüm yükümlülük sahiplerince göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sorumluluklar şunları 
kapsamaktadır: 

•  Çocukların bütüncül doğası ve gelişimlerinin, fiziksel gelişim ve sağlıklarından daha 
kapsamlı olduğunu; bu gelişime, ahlaki ve ruhsal gelişimin de dahil olduğunu kabul 
etmek.  Çocukların korunmasına sağlık programları ile gerçekleştirmek buna örnek 
olarak verilebilir. 

•  Çocukların, daha fazla bağımsızlık ve olgunluğa doğru yol alırken gelişim gösterdiklerini 
ve değişim geçirdiklerini yani, “kapasitelerini geliştirdiklerini” kabul etmek; 

•  Dünyanın değişmekte olduğunu ve çocuğun gelişiminin sürdüğünü, çocukların 
yetişkinler gibi mücadele etmek zorunda olacağı bu değişen çevreye ayak uydurması 
gerektiğini kabul etmek; 

•  Çocukları, aile ve topluluk üyeleri yanında program planlamasının içine katarak onları; 
aileler, topluluklar ve daha geniş toplum içerisinde gelişen bireyler olarak kabul etmek 
ve çocuk bireyin yüksek yararının gözetilmesini sağlamak;  

•   Çocuk hakları temelli durum analizini, stratejik planlama sürecinin bir parçası olarak 
üstlenerek, çocukların ve çocukluk döneminin algılarını şekillendiren ve çocuklar 
üzerinde doğrudan etkilere sahip olan makro politik, ekonomik ve sosyal eğilimlerin 
üzerine düşünmek;  

•  Çocuklara kulak vermeyi ve yetişkinlerin kararlarını etkileyecek kendi bakış açılarını 
geliştirmelerine ve kendi gelişim seçeneklerine olanak sağlamak; 

•  Bazı çocuklara değil, -örneğin engeli olan çocuklara- resmi olmayan/ alternatif 
ilköğretim girişimleri gibi yolları kullanarak tüm çocuklara fırsat vermek;  

•  BM ÇHS için ek izleme raporlarını desteklemek gibi çalışmalarla, uluslararası ve ulusal 
düzeyde kuralları izlemek.  
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3.3  Hesap Verebilirlik; Yükümlülükler, Sorumluluklar ve Çocukların 

Hakları 

BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’yi imzalama ve onaylama süreci sayesinde ülkeler çocuklara, 
daha geniş bir şekilde topluma ve uluslararası topluma bir söz vermiş oldu. Bir ülkenin, BM 
ÇHS’nin Taraf Devlet’i haline geldikten sonra, tüm çocukların ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel 
ve politik haklarının gerçekleşmesini sağlayacak ve BM ÇHS ile uyumlu olacak yasaları, 
politikaları ve uygulamaları değiştirme ya da uyarlama yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Bu ülkeler, mümkün olan en büyük kaynakları ayırmak ve çocukları ilgilendiren kararları alırken 
onların yararlarına öncelik vermek için de söz vermişlerdir. 

Hak sahiplerinin kendi haklarından yararlanabilmeleri amacıyla, bir hak ve sorumluluk “sistemi” 
yürürlüğe konmuş olmalıdır. İnsanların haklara sahip olduklarını bilmeleri yeterli 
olmamaktadır. Sistemin çalışması için yükümlülük ve sorumluluk sahipleri, yükümlülüklerini 
yerine getirmelidir. Ayrıca hak sahiplerine haklarını istemek için yetki verilmesi gerekmektedir. 

Çocuk hakları programlamasının temel öğesi, çocuklara ve topluluklarına, hakları açık ve etkin 
mesajlar halinde ulaştırmaktır. Tek başına çocuk haklarının farkındalığının artışı da yeterli 
değildir, bu farkındalık toplum genelinde en savunmasız ve dışlanmış çocuklar için gerçek 
değişimi meydana getirecek diğer çalışmalarla bağlantılandırılmalıdır. 

Save the Children’in çalışması bir yandan hak sahipleriyle yani çocuklarla, aileleri ve 
topluluklarıyla ilişkisini içermekte, hakları hakkında daha bilinçli hale gelmelerine, harekete 
geçmelerine ve yükümlülük sahiplerinden hesap sormalarına imkan vermektedir. Küçük 
çocukların, haklarını tam olarak anlamaları olanaklı değilse ve haklarını talep edecek pozisyonda 
değillerse de daha büyük çocuklar ve yetişkinler bu rolü almak için güçlendirilebilir. Çocuklar 
geliştikçe yetenekleri de gelişecek ve kendilerini etkin bir şekilde sürece katabileceklerdir. Diğer 
yandan yükümlülüklerini yerine getirmeleri için yükümlülük sahiplerini teşvik etmek ve onlara 
yardım etmek amacıyla, yükümlülük sahipleriyle ilişki kurulmaktadır (kaynaklar, kapasite 
oluşturma, savunuculuk da dahil olmak üzere – aşağıya bakınız). 

 

 

Bu diyagram yükümlülük sahibi ve hak sahibi arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır: 

Yükümlülük 

Sahibi 

Diğerlerine 

karşı 

sorumlulukları 

yerine getirme 

Birinden  

hakları  

talep etme 

Hak Sahibi 
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Devletin yükümlülükleri 

Bölüm 1’de bahsedildiği üzere taraf devletlerin dört tür yükümlülüğü bulunmaktadır: Bunlar 
insan haklarına saygı göstermek, insan haklarını korumak, insan haklarını kolaylaştırmak ve 
insan haklarını sağlamaktır. Başlıca yükümlülük sahibi olarak, çocukların haklarını 
gerçekleştirilmesini sağlamak için temel sorumluluğu vardır. Hem uluslararası topluma hem de 
sınırları içinde yaşayan tüm insanlara karşı sorumludur. 

Hayalleri olan ve dikkate değer toplumsal bir değişim ihtiyacını içinde barındıran çocuklara 
verilen söz ile birlikte devletler karmaşık bir durumla karşı karşıya kaldılar. Bu sözleri yerine 
getirmek için araçlar genelde onların kontrolünde değildir; araçlar, uluslararası politikalara, 
ekonomik düzenlemelere ve yerel kültürel tutum ve davranışlara bağlı olabilir. Devlet ayrıca 
sorumluluklarını üstlenme kapasitesinden yoksun da olabilir. Bu durum şunlarla 
ilişkilendirilebilir: 

• Kaynakların yetersizliği (vergi ya da diğer finans kaynağı, bütçe önceliği ve kullanımı 
anlamında mali kaynaklar; yetkinlikler ve kurumsal kapasite açısından insan kaynakları) 

• Otorite eksikliği (yasal, ahlaki, ruhsal ve kültürel otoriteyi de kapsamaktadır) 

• Sorumluluk alınmaması (sorumluluğunu kabul etmeyi reddeden ve sorumluluğunu 
yerine getirmek için hiçbir politik tavır göstermeyen yükümlülük sahibi) 

Çocukların haklarından başka çıkarlar genellikle, öncelikli önemin çocuklara ait olması 
gerektiğinin altını çizen daha güçlü bir politik sese sahip olacaktır. Save the Children ve diğer 
çocuk hakları kuruluşları, hükümetlerin gündemlerinde çocuklara öncelik verilmesini ve 
devletlerin, verdikleri sözler için sorumlu tutulmalarını sağlamakta önemli bir role sahiptirler. 

Yükümlülük sahibi  

Devlet, bireyler, ana – babalar ve kurumlar gibi diğer ikincil paydaşlara, eğer çocuklar için 
yükümlülüklerini yerine getireceklerse gerekli değişimlere katkıda bulunmaları için güvenmek 
zorundadır. Bazı durumlarda devlet iyi niyete ya da kişisel çıkarlara bel bağlayacaktır fakat diğer 
durumlarda, örneğin, çocuk bakım kurallarını belirleyerek, çocukların çalışması üzerine yasalar 
yoluyla ya da evlilik yaşı ile ilgili yasalar yoluyla yetişkinleri teşvik etmek ya da onlardan 
çocukların haklarını koruma altına almaya yardım etmeleri amacıyla talepte bulunmak için 
harekete geçecektir. Eğer resmen yükümlülük sahibi sorumluluklarını yerine getirmezse örneğin 
reşit olmayan çocukların çalıştırılması ya da kurumlarda çocukların istismar edilmesi gibi 
durumlarda, kendisinden hesap sorulması gerekmektedir. 

Aşağıdaki diyagram, toplum içinde ne kadar farklı düzeylerin ve bu düzeylerin (sivil toplum ve 
özel sektör) en ön sırasında yer alan başlıca yükümlülük sahibi olarak devletin çocukların 
yaşamına etki ettiğini göstermektedir. Bazı aktörlerin, yükümlülük sahiplerinin etkinliğini 
kolaylaştırmak amacıyla diğerlerinin aldığı rollerle birlikte, çocuklara karşı öğretmenler ve 
sosyal hizmet uzmanları gibi meslek elemanlarının önemli ahlaki ve/veya yasal sorumlulukları 
bulunmaktadır. 
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Save the Children, devletlere sorumluluk yüklemez fakat onların yükümlülüklerini ve görevlerini 
yerine getirmesi için yardımcı olur ve teşvik eder. Bu çalışmalar, yerel ve merkezi otoritelerin, 
devlet memurları, öğretmenler, sağlık çalışanları gibi çalışanlarının kapasitelerini 
geliştirmelerine destek olma, hizmetlere yönelik malzeme tedarik etmelerini sağlama, kurumsal 
yapılanmaları geliştirme, politika geliştirme ve lobi yapma gibi çeşitli yollarla üstlenilebilir. 

 

3.4  Sonuç 

Bir sonraki bölüm, burada ana hatlarıyla çizilen çıkarımları ele alacaktır ve program 
döngüsünün çerçevesi içinde anlatılanların nasıl gözüktüğünün izini sürecektir. 

Soru kutucuğu 

1. Sizin programınız BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin dört temel ilkesini nasıl 
dikkate alıyor? 

2. Çocukların, programınıza aktif ortaklar olarak katılmasının önemli faydaları 
nelerdir? 

3. Ülkenizdeki önemli yükümlülük sahibi olanlar kimlerdir? Toplulukta, yerel, bölgesel, 
ulusal ve uluslararası düzeyde kimlerin yükümlülük sahibi olduğunu belirtebilir 
misiniz? 

  

Daha fazla bilgi için: 

Lansdown G (2005), The Evolving Capacities of Children – Implications for the exercise of rights, 
UNICEF Innocenti/Save the Children Sweden. 
 
Muscroft S (2000), Children’s Rights: Equal Rights, Save the Children 
 
Save the Children (2000), The International Save the Children Gender Equity Policy 
 
Save the Children (2003), Gender guidelines for Child Rights Programming 
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Save the Children (2005), Practice Standards in Child Participation 
 
Save the Children (2004) So you want to consult with children? A toolkit of good 
Practice 
 
Save the Children South & Central Asia (2003), Demystifying Non-Discriminationand Gender for 
Effective CRP 
 
Save the Children Sweden (2000), Children’s Rights: Turning principles into Practice 
 
Save the Children UK (2000), Children and Participation, research, monitoring andevaluation 
with children 
 
Save the Children UK, Participation – Spice it up! Practical tools for engagingchildren & young 
people in planning and consultations 
 
Save the Children UK (2005), Diversity Primer 

İnternet siteleri: 

www.idasa.org.za – Güney Afrika’da çocuklar ve kadınların bütçeleri ile ilgili bilgi 
 
www.youthshakers.org – Dünya çapında 12 ülkedeki gençlerin kurduğu internet sitesi 
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BÖLÜM 4  

ÇOCUK HAKLARI PROGRAMLAMASI VE PROGRAM DÖNGÜSÜ 
Bir çocuk hakları programlaması yaklaşımı, program döngüsü boyunca uygulandığında, 
çocukların yaşamlarında görülür bir ilerlemeyi ortaya koyması gereken bir çerçeve 
sunmaktadır. Diğer yeni yaklaşımlara odaklanmanın yanı sıra, “normal” olarak yaptığımız 
şeylerde bazı değişiklikler ve değişimler gerektirebilir. Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, bir 
Çocuk Hakları Programlaması (ÇHP) perspektifini çalışmamıza uygulamak, çocuklar, çocukların 
yaşamları ve gelişimleri için çalışılan yıllar boyunca biriktirilmiş deneyimler ve bilgilere 
dayanmaktadır.  

Bu bölüm, bir ÇHP perspektifini program döngüsünün tüm evrelerine ve tüm şartlarda (yerel ya 
da ulusal çatışmalar ve doğal afetler ya da uzun dönemli kalkınma v.s) uygularken, neyin yeni ve 
farklı olduğuna göz atmaktadır. En iyi kalkınma uygulamasını temel olarak alıp, bir ekibin, bir 
programı planlarken, uygularken, izleme ve değerlendirmeyi yaparken dikkate almak istediği 
önemli alanların ana hatlarını belirtmektedir. Bu bölüm bir ÇHP yaklaşımını uyarlamada özel bir 
önem gösterilmesi gereken program döngüsünün iki safhasını, yani durum analizi ile izleme ve 
değerlendirmeyi inceleyerek devam etmektedir. Son olarak bu bölüm, ÇHP’de merkezi öneme 
sahip olan farklı tip işbirliklerinin ana hattını çizmektedir. 

ÇHP’yi programlarına dahil etme konusunda ekiplere yardımcı olmak amacıyla, son yıllarda bir 
dizi araç geliştirilmiştir. Bunların bazılarından bu bölümde bahsedilmektedir. Daha büyük bir 
kısmı bölümün sonunda ve kitapçığın içindeki CD’de bulunmaktadır. 

4.1  Program döngüsü 

Program döngüsünün her evresi sadece ÇHP ilkelerini kapsamaz; aynı zamanda orijinal durum 
analizinin gözden geçirilmesi ve tekrar değerlendirilmesiyle hak temelli bir durum analizi ile 
başlanarak, program döngüsü bir ÇHP “gözü” ile incelenir. Her evre, kendinden önceki ve 
sonraki evreyi etkiler ve tıpkı ÇHP ilkeleri gibi birbirleriyle bağlantılıdır. 

Bir ÇHP yaklaşımını uygularken neyin “yeni ve farklı” olduğunu özetle belirtmek amacıyla, iyi 
kalkınma uygulaması olarak kabul edilmiş olan konuları kendimize hatırlatmak yararlı olacaktır. 
Program döngüsü boyunca başvurulan iyi kalkınma uygulaması muhtemelen şunları 
içermektedir: 

• Riskler, iktidar, paydaşlar, temel nedenler, toplumsal cinsiyet gibi alanları kapsayan bir 
durum analizi ya da temel ihtiyaçlar; 

• Sürdürülebilir tepkiler ve müdahaleler; 
• Toplum temelli müdahaleler; 
• Kapasite geliştirme ve ortaklık; 
• Topluluğun önde gelenlerine danışma; 
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• Toplumsal cinsiyet farkındalığı, analizi, hedefi 
• İzleme, değerlendirme ve araştırma yoluyla öğrenme. 

4.2  ÇHP Program Döngüsü Boyunca Yeni ve Farklı Olan Nedir? 

Bir ÇHP perspektifini program içine yerleştirmek, ikinci bölümde ana hatlarıyla tanımlanan ÇHP 
bileşenlerini kullanmayı gerektirmektedir. Uygulamada, çalışma yöntemimizdeki bazı 
yaklaşımlarda bir değişim, belli alanlarda vurgu, çocuklara açıkça odaklanma ve diğerleriyle 
ilişkimizde bir değişim anlamına gelmektedir. 
 
Bu, programı belirleyen ve çocuklar için gerçek değişimi garanti altına alan bir ÇHP yaklaşımının 
sistematik kullanımıdır. 
 
“İyi kalkınma uygulamasına” ek olarak, bir ÇHP yaklaşımının önemli alanları şunları 
içermektedir: 

• Program, meşruluk ve bir referans noktası sağlayan, izleme mekanizmasını kullanan BM 
Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin normatif çerçevesini kabul etmektedir. 

• BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin dört temel ilkesi; çocuklara karşı ayrım 
gözetmemeye, çocukların fikirlerine, çocukların yaşamlarını sürdürmelerine ve onların 
yüksek yararına yönelik sistematik bir odak oluşturan programın süresince bir filtre 
mekanizması görevi görmektedir. 

• Program yükümlülük sahipleriyle birlikte çalışmaktadır. Yükümlülük sahiplerinin kim 
oldukları tespit edilir, desteklenirler ve yükümlülüklerinden sorumlu tutulurlar. 

• Savunuculuk temelli tanıklık, hedefi gündemde tutma, politika değişikliği, kaynakların 
dağılımı gibi yollarla çocuklar üzerindeki etki düzeyini arttırmak için kullanılmaktadır. 

• Program, toplumun tüm katmanlarında, katmanlar arasındaki bağlantı sağlanarak 
işlemektedir. 

• Programlama süreci çocuklar ve gençlerin dahil olduğu çeşitli paydaşlarla birlikte ve 
kendi içlerinde katılımcı, çözümlemeci ve güçlendiricidir. 

• Program, çocuklar ve hakları üzerinde ölçülebilir bir etki yaratmaya çalışmaktadır. 
• Program, acil olan hak ihlallerini ele alırken, genel eğilimlerin, fırsatların ve kapasitelerin 

analizini gerektiren uzun dönemli bir perspektifi kabul etmektedir. 
• Programlama, devlet, sivil toplum, topluluklar, özel sektör gibi bir dizi ortağı ve resmi 

ortaklık, koalisyonlar, iletişim ağları gibi çeşitli ortaklık türlerini göz önünde 
bulundurmalıdır. 

• Programın çocuk bakış açısı, çocukların, gelişen yetenekleri ve saygınlıklarıyla tam bir 
insan olarak kabul edildiğini; düşüncelerini ifade etmekle, seslerini duyurmakla ve 
programın ayrılmaz bir parçası olmakla güçlendirildiklerini garanti altına almaktadır. 
 

Save the Children, farklı Save the Children kuruluşları ve ortaklar tarafından çeşitli şekillerde 
kullanılan ve programların bir ÇHP bakış açısından stratejik olarak haritalandırılmasını sağlayan 
kavramsal bir model geliştirmiştir. Bu model, programın genel taslağını oluşturmakta; program, 
bileşimi ve odağı arasındaki bağlantılar üzerine düşünmekte ve ÇHP’nin sistematik olarak  
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uygulamasını teşvik etmektedir. Bu modelin anahtarı, ÇHP perspektifini kullanan tüm 
programların aşağıda belirtilenleri amaçlayan faaliyetlerinin bir bileşimini içermesi gerektiği 
fikridir. Bu amaçlar şunlardır: 

• Gıda yardımı, ailelerinden ayrılmış çocukların tekrar evlerine dönmesi, cinsel istismar 
gibi yollarla hak ihlallerini ve hak boşluklarını ele almak; 

• Politika değişikliği yaparak, yasa geliştirerek ve kurum kurarak yapıları ve 
mekanizmaları güçlendirmek; 

• Çocuk hakları koalisyonları kurarak, gençlik kulüplerinin seferberliği yardımıyla 
toplulukların ve sivil toplumun, çocukların haklarını destekleme kapasitelerini 
arttırmak. 

 
ÇHP üzerine düşünme şekli, Üç Sütunlu Model olarak bilinir20: 
 
 

 Çocuk Hakları Durum Analizi 
       
 Boşluklara ve 

hak 
ihlallerine 
doğrudan 
eylem 

 Yapıları ve 
işleyişleri 
güçlendirme 

 Toplulukların 
ve sivil 
toplumun, 
çocukların 
haklarını 
destekleme 
kapasitelerini 
arttırma 
 

       
 Kaynaklar 

 
 

Program boyunca bu faaliyetlerin bileşimi, hem iç hem de dış şartlara bağlı olacaktır. Bazı proje 
alanları, bu sütunlardan sadece birini ya da ikisini vurgulayabilir. Fakat program döngüsü zaman 
içinde geliştikçe her program, faaliyetlerinin bu üç sütun içinde bir bileşimine sahip olmayı 
bekler. 

Bir ÇHP perspektifi kullanarak stratejik kararlar almak, çocuk haklarına dayanan iyi bir durum 
analizi ve kurumun iç zayıflıkları ve güçlü olduğu yönleri anlama üzerine temellenen bu bileşimi 
temin etmekle ilgilidir. Araçlardan biri olarak Üç Sütun, bu kararları almada ve onları gözden 
geçirmede, eldeki kaynakların tümünü kullanarak sürdürülebilir, en büyük etkiyi ve hemen 
verilen karşılıkları bir araya getirerek yardımcı olmaktadır.  

                                                           
20

  Üç Sütun modeli ile ilgili ayrıntılı bilgi CD ROM’da ve “An Introduction to Child Rights Programming; Concept and 
Application”, Save the Children UK, 2001‘de bulunabilir. 
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4.3  Bir Çocuk Hakları Durum Analizi 

Burada ele alınacaklar, yukarıda bahsedilen aynı yaklaşımı benimseyerek, bir çocuk hakları 
durum analizi yapıldığında yeni ve farklı olan unsurları incelemektedir. Bir kez daha, hem süreç 
hem de içerikle ilişkili olarak yaklaşımın sistematik niteliği önem taşımaktadır. 

Bir çocuk hakları durum analizi (ÇHDA) kısmen, çocukların analizin merkezinde kalabilmesi için 
doğru soruları sorabilmekle ilgilidir.  Her program kendi ÇHDA’sına analizin derinliği, insan, 
zaman, para gibi kaynaklara yatırımı ve son eklemlenme açısından farklı bir şekilde yaklaşsa da, 
açık benzerlikler, çocukları ve bir dizi paydaşı programa katma süreci ve çıktının kapsadığı 
alanlar açısından görünür olmalıdır. 

Bir ÇHDA, “iyi kalkınma uygulamasına” ek olarak şunları içerir: 

• BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin dört temel ilkesini bir odak olarak, analiz 
boyunca, çocuklara ayrım gözetmeme, çocukların katılımı, çocukların yaşamlarını 
sürdürmeleri ve gelişimleri ve onların yüksek yararları ile ilgili belli bilgi ve analizle 
birlikte uygulama yapılması; örnek olarak ÇHP araçlarını sektör analizine uygulama 
verilebilir.  

• Hak ihlallerine, dışlanmaya ve bunun nedenlerine odaklanma; 
• Kimlikleri, yetenekleri, politik istekleri açısından Yükümlülük sahiplerine 

odaklanılması; 
• Hesap verebilirliğe, yükümlülüklere ve bu yükümlülükleri yerine getirirken 

karşılaşılan sorunlara odaklanılması; 
• BM Çocuk Hakları Sözleşmesi tarafından sunulan normatif yasal çerçeveye, BM Çocuk 

Haklarına dair Sözleşme ile ilgili olarak izleme ve raporlama da dahil olmak üzere 
odaklanılması; 

• Cinsiyet, yaş, coğrafya gibi kategorilere ayrılmış veriler; 
• Çocukların bakış açılarının, röportajlar, odak gruplar, araştırma ekiplerine katılma 

gibi yollarla öğrenilmesi ve analizin bir parçası olarak dahil edilmesi; 
• Yetişkinlerin çocuklarla ilgili bakış açısının öğrenilmesi ve çocukların analizin bir 

parçası olarak dahil edilmesi; 
• Yasal, politik ve uygulama ortamının bir analizinin yapılması; 
• Örneğin “senaryo planlama” araçlarını kullanarak zaman içinde değişen eğilimlere 

odaklanılması21; 
• Hem analize girdi sağlayan hem de analizin sonuçları hakkında geri bildirim verebilen 

bir dizi paydaşın fikirlerini içeren bir süreç olması. 
 

4.4  Çocuk Hakları Temelli İzleme, Değerlendirme ve Etki 

Değerlendirmesi 

İzleme, değerlendirme ve etki değerlendirmesi; üstlenilen programların çocukların yaşamları 
üzerinde kalıcı ve olumlu etkileri olduğunu kontrol eden kalıcı gerçeği sağlama ve STKlar ile 
diğerlerinin çalışma yöntemlerini geliştirme anahtarı olan öğrenme sürecinin ve 
belgelendirmenin bir parçasıdır. Buna ek olarak, çocuklar, onların toplulukları, destekçiler ve 
bağışçılar ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının hesap verebilirliğini sağlama mekanizmalarıdırlar. 

                                                           
21

  Bakınız: Neil MacDonald, “Success is Extinction: Scenario Planning in INGOs”, 2005. 
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Özetle, bir ÇHP perspektifini kullanan izleme, değerlendirme ve etki değerlendirmesi, yardım ve 
kalkınma kurumlarının karşılaştırma yapmalarına, öğrenmelerine, paylaşmalarına ve hesap 
verebilir olmalarına imkan vermektedir. 
 

İzleme derken, bir projenin ya da programın zaman içindeki ilerlemesi hakkındaki 
bilgiyi sistematik ve sürekli olarak toplama ve analiz etmeyi kastediyoruz. 

 

Değerlendirme derken, bir proje ya da programın ilerlemesinin, sürecin bir 
noktasındaki değerlendirmesini kastediyoruz. 

 

Etki değerlendirmesi derken ise,  verili bir eylem ya da eylem dizilerinin, 
insanların yaşamlarında meydana getirdiği kalıcı faydalar ya da önemli değişimlerin 
sistematik analizini kastediyoruz. 

 
İzleme, değerlendirme ve etki değerlendirmesini birbirleriyle karşılaştırırken, iyi kalkınma 
uygulamasına ek olarak, bir ÇHP yaklaşımını yansıtan unsurların altını çizmek mümkündür22: 
• Çocukları, topluluklarını ve diğerlerini, belgelendirme ve öğrenmenin tasarımına, 

analizine ve paylaşılmasına dahil etmek. Bu, çocuklara ve diğerlerine yetki vermenin 
yanı sıra bilginin niteliği üzerinde de etki yapmaktadır. 

• Çocukların, gençlerin yaşamlarında ve haklarında gerçekleşen değişimleri ölçmek, 
örneğin, hangi haklar daha iyi uygulanıyor? Hangi haklar artık ihlal edilmiyor? 

• Çocukların ve gençlerin haklarını etkileyen politika, yasalar, yapılar ve 
uygulamalardaki değişimleri ölçmek; örneğin, yükümlülük sahipleri, çocukların ve 
gençlerin haklarının yaşama geçirilmesi, korunması ve bu haklara saygı gösterilmesi 
için daha sorumlu davranmaktadır. Gerekli politikalar geliştirilmekte ve 
uygulanmaktadır; yükümlülük sahiplerinin tutumları, çocukların yüksek yararını ve 
haklarını dikkate almaktadır. 

• Çocukların ve gençlerin eşitlikte ve ayrım gözetilmemesindeki değişimin ölçülmesi; 
örneğin, politikada, programlarda; hizmet ve topluluklarda, en çok dışlanmış çocuğa 
ulaşılabilmiş midir? Ayrımcılık azaltılabilmiş midir? 

• Çocukların ve gençlerin katılımları ve aktif vatandaşlıklarındaki değişimi ölçme; 
örneğin, çocuklar ve gençler, haklarını talep edebilmekte ya da bunu yapmaları için 
desteklenmektedir. Çocuk grupları ve çocukların haklarını gerçekleştirmek için çalışan 
diğerleri de dahil olmak üzere, katılıma imkan sağlayan fırsat ve alanlar mevcuttur. 

• Sivil toplum ve topluluklarda çocukların haklarını destekleme kapasitesindeki 
değişimleri ölçme; örneğin, iletişim ağları, koalisyonlar ve/veya hareketler, 
katılımcıların çalışmalarına değer katıyor mu? Çocukların ve gençlerin yaşamında 
değişim gerçekleştirmek için daha fazla çaba harcıyorlar mı? 

 

                                                           
22

  Save the Children İngiltere, Küresel Etki İzleme ya da GIM olarak bilinen ve değişimi ölçmek için Değişimin Beş 
Boyutu’nu çerçeve olarak kullanan (daha fazla bilgi için CD ROM’a bakınız) ve ÇHP’yi çalışır hale getirmeye yardım eden 
planlama sürecinde de kullanılabilen bir etki değerlendirme aracı geliştirmiştir. 
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Herhangi bir izleme ve değerlendirme sisteminde olduğu gibi, çocuk hakları temelli bir sistem; 
çocuk hakları temelli iyi bir dayanak bilgisine, çocuk hakları temelli uygun göstergelere, değişen 
hedeflere ve bir dizi paydaşın katılımına bağlıdır. 

Çocukları, gençleri ve yetişkinleri, izleme ve değerlendirmenin içine almak, ilk adım olsa bile ne 
olduğuyla ilgili fikirlerini sormaktan, daha fazlasını ifade etmektedir. Nasıl bir değerlendirme 
yapıldığı, neyin değerlendirildiği ve sonuçları nasıl değerlendirmek gerektiğine karar verme 
sürecine çocukları dahil etmek demektir. Çocuklar ve yetişkinler, değerlendirmenin 
tasarlanmasından, soruların seçilmesinden ve konulardan, veri toplamaktan, analize ve 
bulgulara ulaşmaya kadar değerlendirme sürecinin her aşamasına katılabilirler. Değerlendirme 
süreci, bir raporun yazılmasıyla sona ermemektedir. Değerlendirme sonuçlarını paydaşlarla 
paylaşmak, öğrenme sürecinin esas kısmıdır ve derslerin alındığını, öğrenildiğini ve program 
çalışmasının geliştirilmesi için kullanıldığını garanti altına alır. Bu süreç kuruluşlarda şeffaflık 
yaratmaya başlamıştır ve çocuklar ile diğer paydaşların, bu kuruluşları sorumlu tutmalarına 
imkan sağlamaktadır. 

 

4.5 Ortaklarla Çalışma 

Çocuk Hakları Programlaması (ÇHP), geniş ve açık bir ortaklık yaklaşımını23 (buna, bir ilk 
haritalama ve paydaş analizi üzerinden başlanabilir) ve çocuk haklarını etkileyebilen birçok 
aktörün dinamiğinin anlaşılmasını gerektirmektedir. Diğer kişi ya da kurumlarla çalışma 
sorumluluğu şu sorumluluklardan kaynaklanmaktadır:   

• BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de somutlaşmış çocuk haklarını ve değerlerini 
destekleme; 

• Sürdürülebilir müdahaleler ve yerel aidiyetler yoluyla çocuklar için uzun vadeli 
değişimler; 

• Yükümlülük sahiplerini sorumlu tutma ve hak sahiplerinin kendi haklarını talep 
edebilmesi; 

• Hükümetin, sivil toplumun, uzmanların ve çocukların haklarını destekleyen 
toplulukların kapasitelerini arttırma. 

Bir ÇHP yaklaşımını programların içine eklemleme, bir dizi ortakla birlikte çalışmayı 
içermektedir. Bu ilişkileri geliştiren ve tartışan hak temelli bir kuruluşun yöntemi, sadece 
programlama hedef ve amaçlarına ulaşmada değil aynı zamanda gerçekleştirdiğimiz çalışmanın 
yönteminde tutarlılık olmasını sağlamakta da önemlidir. CHP’nin, çocukların haklarını 
destekleyebilecek ve yerine getirebilecek bir toplum geliştirmek için üçüncü kişilerle çalışmayı 
kapsadığını da varsayarak, ortaklarla görüşme ve ortaklığı devam ettirme süreci çok önemli hale 
gelmektedir. 

                                                           
23

  “Ortak” burada, ortak bir hedefe doğru resmi ya da yarı resmi bir şekilde bir diğer kuruluşla çalışan herhangi bir kuruluş 
olarak kullanılmaktadır. Resmi bir ortaklık normalde ilişkinin türünün altını çizen bir tür yazılı anlaşmayı kapsar. Resmi 
olmayan ortaklığın, belli bir çalışma alanı için,  örneğin koalisyonlarda, iletişim ağlarında ve birliklerde çalışma, ortak 
hedef ve amaçları içermesine rağmen finansal bir unsuru kapsaması pek mümkün değildir.   
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Çocuk hakları temelli bir ortaklık yaklaşımı aşağıdaki temel ilkeleri içermektedir: 

• Çocuklar için ortak bir vizyon ve söz verme; 

• İşbirliğinin belirlenmiş süresinin tamamlanmasında, ölçülmesine olanak verecek 
şekilde açıkça tanımlanmış ve ulaşılabilir ortak hedefler; 

• Karşılıklı öğrenme ve kabul etme; 

• Farklı kültürel bakış açılarına karşılıklı saygı; 

• Karşılıklı güçlendirme; 

• Karşılıklı hesap verebilirlik; 

• Şeffaflık ve güven; 

• Tarafsızlık; 

• Ayrım gözetmeme, çocuğun istismardan ve sömürüden korunması ve çocukların 
yüksek yararına atıfta bulunan ortak değerler, politikalar ve uygulamalar. 

Ortaklığın şekli (örneğin, resmi olmayan bir anlaşma ya da resmi bir ortaklık sözleşmesi), bir 
ortağın bu ilkeleri ne derecede ve ne genişlikte paylaştığını yansıtmaktadır. Bazı durumlarda, 
ortaklığı geliştirme sürecinin, bu ilkelerin daha fazla bütünleşmesine doğru yol alması beklentisi 
ve isteği olabilir. Giderek resmileşen ortaklıkla birlikte bu ilkelerin uygulanması ilişki içerisinde 
temel olabilir. 

Uygulamada, başkalarıyla çalışmak için bir ÇHP yaklaşımı, değişik rol ve sorumluluklar alan bir 
dizi kuruluş ve bireyle birlikte çalışmak anlamına gelmektedir: 

Devlet ve temsilcileri 

Öncelikli yükümlülük sahibi olarak önemi nedeniyle, ÇHP temelli bir çalışmada devlet ve 
temsilcileri her zaman potansiyel ortak olarak düşünülmelidir. Devletle yerel, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası olmak üzere her düzeyde çalışırken, bu, üstlenilen çocuk hakları temelli analize 
bağlı olan bir takım yaklaşımların dengelenmesini içerecektir:  

• Devlet kurumlarına, örneğin, sağlık merkezlerine ilaç sağlama gibi desteklere kaynak 
ayırma ve kaliteli hizmetlere erişimi sağlama; 

• Devlet görevlilerinin, örneğin, öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerle yeterliliklerini 
güçlendirmeleri amacıyla kapasite geliştirmeleri; 

• Örgütsel kapasitelerini güçlendirmek amacıyla devlet yapılarının örneğin, yerel otorite 
alt yapısına destek vererek kurumsal yapılandırılması; 

• Çocuklar için yasal ve politik çerçeveyi geliştirmeleri amacıyla devlet görevlileriyle 
birlikte politika değişikliği ve politika oluşturulması, örneğin, bir Çocuk Hareketi’nin 
geliştirilmesi, Yoksulluğu Azaltma Stratejisi Raporları’nı (PRSP) etkileme; 

• Devletin yasalarının, politikasının ve uygulamasının belli alanlarında örneğin, yetim ve 
korumasız çocuklara desteğe öncelik vermek için HIV/ AIDS ile ilgili ulusal eylem planı 
gibi değişim için lobi yapma.  
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Bazı durumlarda Devlet'le etkin ortaklık halinde çalışmak, özellikle kuruluşların bağımsızlık ve 
tarafsızlığı sürdürmeye çalışmaları ve Devlet'in yükümlülüklerini yerine getirmek için sınırlı 
istek göstermesi halinde çok güç olabilir. 
 

Sivil Toplum Kuruluşları 

Sivil toplum kuruluşları çeşitleri şunlardır: 

• Genellikle yerel düzeyde çalışan ve üyelerini temsil eden topluluk temelli kuruluşlar; 

• Genellikle yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde başkalarının yararı için 
çalışan devlet dışı kuruluşlar (Sivil Toplum Kuruluşları);  

• İşçi sendikaları, iş kuruluşları ve meslek elemanlarının kuruluşları, tek konuya 
odaklanmış kuruluşlar. 

Save the Children, kendisini sivil toplumun bir parçası olarak görmektedir ve vizyonunun birçok 
değer ve unsurunu diğer sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşmaktadır. Sivil toplumun kilit bir rolü 
de devleti ve diğer yükümlülük sahiplerini sorumlu tutmak, aslında bir bekçi görevi görmektir. 
Bununla birlikte sivil toplum, çocukların yüksek yararı için çalışmayacak fakat diğer çıkar ya da 
nedenleri desteklemek için çalışan birçok devlet dışı yapıyı kapsamaktadır. 

Bir ÇHP yaklaşımı, sivil toplum ortamının ve uygun ortaklarla ilgili bazı stratejik seçimlerin iyi 
bir şekilde anlaşılmasını talep etmektedir. Yine de ÇHP, Save the Children gibi kuruluşların aktif 
olarak sivil toplumla birlikte çalışmalarını ve diğer konuların yanında çocuk haklarını 
destekleme amacı ile birlikte sivil toplumun tam olarak gelişmesini teşvik etmelerini 
istemektedir. Sonuç olarak, sivil toplumla çalışmak, sivil toplum içinde çocukların seslerini 
duyurma, belli program alanlarının uygulanmasında ortak olma, belli konulara karşılık vermek 
için kapasite geliştirme gibi bir takım amaçları üstlenebilir. Sivil toplumun zayıf olduğu 
ülkelerde bu, Save the Children’ın çalışması için önemli bir sorun oluşturabilir. 

Ortaklar olarak sivil toplumla birlikte çalışma şunlara dayanmalıdır: 

• Çocuklar için ortak vizyona sahip olma ve amaca bağlılık; 

• Ayrım gözetmeme, çocuğun istismardan ve sömürüden korunması ve çocukların 
yüksek yararına atıfta bulunan ortak değerler, politikalar ve uygulamalar. 

BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme, sivil toplum kuruluşlarına, Çocuk Hakları Komitesi 
tarafından doğrudan incelenen devlet raporlarının yanında paralel, alternatif ve gölge rapor 
olarak da bilinen tamamlayıcı rapor yazma fırsatı sunmaktadır24. Bu, sivil toplum grupları için, 
çocuk hakları konusu etrafında bir araya gelmek, BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 
uygulanmasını izlemek ve ülke içinde çocuklar ve onların hakları için daha büyük bir farkındalık 
ve seferberlik yaratmak için mükemmel bir fırsattır. 

                                                           
24

  Çocuk Hakları Komitesi, devlet ve alternatif raporları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bakınız: 
www.ohcrc.org/english/bodies/crc  ve  www.crin.org 
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Özel sektör 

Özel sektör, çocukların yaşamında, onlara çeşitli şekillerde etki ederek, mal ve hizmet sağlayıcısı, 
işveren, haklarının ihlalcisi ya da haklarının destekçisi olarak, çok önemli bir rol oynamaktadır. 
Özel sektörün gücü, etkisi ve her tarafa yayılmış olması, zor zamanlarda özel sektörü çocuk 
hakları temelli kuruluşların doğal bir ortağı haline getirmektedir. Ulusal ve uluslararası 
yasaların bir birleşimi, bu ortaklığın güçlendirilebileceği yasal ve politik çerçevenin bir 
başlangıcını sunmaktadır. 

Son yıllarda Save the Children, özel sektörün çeşitli unsurlarıyla çalışmada, genellikle bu 
çalışmayı ulusal politikalara ve uluslararası kurumlara bağlantılandırarak bazı başarılar elde 
etmiştir. Bu başarılar çalışma standartlarını izleme, kurumsal sosyal sorumluluk ve çocuk 
işçiliğinin belli alanları üzerine çalışmaları kapsamaktadır25. 

Şurası açıktır ki ortaklar olarak sivil toplum, devlet ya da özel sektörle çalışmak arasında farklar 
vardır ve farklı türdeki aktörler arasındaki karşılıklı ilişkiyi göz önünde bulundurmak, değişimin 
faili olarak rol alan ve kalıcı çocuk hakları gelişimini destekleyen ortaklarla stratejik ortaklıklar 
kurmak önemlidir. 

4.6 Sonuç 

Bir ÇHP yaklaşımı program döngüsüne uygulandığında, bu durumun program için genel pratik 
çıkarımları incelendi. Bir sonraki bölümde, kuruluşlarımız gerçekten bir ÇHP yaklaşımını 
benimseyerek donandığında, ortaya çıkacak kurum içi çıkarımlar üzerine düşünülmeye devam 
edecektir. 

Soru Kutucuğu 

1. Program strateji ya da planınızı inceleyiniz ve onu BM Çocuk Haklarına dair 
Sözleşme’nin dört temel ilkesinden süzünüz. Ne buldunuz? 

2. Ülkenizdeki çocukların durumunu, çocuk hakları temelli bir bakış açısından 
anlamak için hangi değişimlere/ ek bilgilere ihtiyacınız vardır? 

3. Üstlendiğiniz çalışmada stratejilerin dengeli bir karışımı var mıdır? Eğer yoksa bir 
değişime ihtiyaç var mıdır, ne tür bir değişim gereklidir?  Çalışma yöntemlerinde bir 
değişim olması kuruluşunuz için ne anlama gelir? 

4. Kuruluşunuzun belli bir projesini/ müdahalesini inceleyin, bu nasıl 
değerlendirilebilir? Neye odaklanırdınız? Neden? Çıkan sonuçları nasıl kullanırdınız? 

5. Ortaklarınız kimlerdir? Farklı türdeki ortaklarınız için (devlet, sivil toplum ve özel 
sektör) farklı yaklaşımlarınız var mı? 

 

                                                           
25

  Bakınız: Save the Children, “Globalisation and Children’s Rights; what role for the private sector”, 2002 
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BÖLÜM 5 

ÇOCUK HAKLARI ODAKLI BİR KURULUŞ OLMA, HAK TEMELLİ 

YÖNETİM Mİ YOKSA SADECE İYİ YÖNETİM UYGULAMASI MI? 
Nasıl ki bir kuruluşun dış etkisi ve başarıları onun misyonunu yansıtırsa, iç uygulamaları da o 
kuruluşun değerlerini ve ilkelerini yansıtmaktadır. Hak odaklı kuruluşlar birbirlerine bağımlıdır 
ve birbirlerinden ayrılamazlar – biri olmadan diğerine sahip olamazsınız. 

Çocuk hakları temelli bir yaklaşımı programlamaya dahil etmenin, kuruluşların dış dünya ile 
kurdukları yakın ilişki tarzlarına yönelik çıkarımları vardır. Benzer bir şekilde, hak odaklı bir 
kuruluş olmanın da bir kuruluşun iç çalışma şekilleri ve kuruluşun içindeki insanlar için 
çıkarımları bulunmaktadır. Hak temelli bir yaklaşımı destekleyen değerler ve ilkelere uyarak 
uygulama yapmak ve bunları uygulamada göstermek, kurumsal yönetim, görünüm, stratejiler, 
politikalar ve işlemler için talepleri ve sonuçları da beraberinde getirmektedir.  

Kuruluşlar, her zamankinden daha fazla bir denetlemeye tabi kaldıkça, etkilerinin kanıtlanması 
talepleriyle karşılaşırlar ve artan bir şekilde kaynaklarının kullanımıyla ilgili sorumlu tutulurlar. 
İç uygulamalarını, savundukları değer ve ilkelerle tutarlı hale getirmeleri gerekmektedir, aksi 
takdirde iki yüzlülükle suçlanma ve olası etkilerinin azalması riskleri vardır. Kuruluşlar tüm 
ilişkilerinde insanlara saygılı ve onurlarına yaraşır şekilde davranmalıdırlar, tüm eylemlerinde 
eşitliğe ve adil olmaya taahhütlerini göstermelidirler. İfade ettiğimiz diğer yaklaşımları, 
değerleri ve ilkeleri uygulamada göstererek tutarlı olmak gerekliliği vardır. 

Çocuk hakları temelli yaklaşımları kuruluşlarımıza sistematik olarak uygulamanın bu ahlaki 
zorunluluğu, bizi genellikle “ iyi kalkınma uygulaması” olarak kabul edilenin ötesine 
götürmektedir26. Programlamanın dışsal yönlerinin yanı sıra, çocuk hakları temelli bir kuruluş 
haline gelme, zaten biliyor olduklarımızın çoğunu, bazı şeyleri farklı yaparak ve bazı yeni 
yaklaşım ve uygulamaları benimseyerek bir araya getirmektir.  

Bu bölüm, kuruluşlar içerisindeki insanları, yapılar ile mekanizmaları ve çocuklarla ilişkilerini 
inceleyerek, çocuk hakları temelli kuruluş olmanın bazı çıkarımlarını daha geniş bir biçimde 
araştırmaya çalışacaktır. 

5.1 Hak Odaklı Kuruluşa Dönüşme – Gelişimin Evreleri 

Kendilerini hak odaklı kuruluşa dönüştürmede farklı kuruluşlar, çok farklı başlangıç 
noktalarından yola çıkarak farklı yollarda çalıştılar. Seçilen yol, büyük ölçüde kuruluşun tarihine, 
mevcut kurumsal kültürüne ve tek tek kuruluşların izlediği yaklaşımlara, stratejilere ve konulara 
bağlıdır. Bazı kuruluşlar evrensel hak temelli değişim hedeflerini tanımlayarak yola çıktılar ve 
daha sonra  
 

                                                           
26

  Bakınız: “People in Aid, Code of Good Practice in the Management and Support of Aid Personnel”, 2003, 
www.peopleinaid.org . 
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tüm programlarının bu hedefler için çalışmasını sağladılar. Diğer kuruluşlar ise farklı alanlarda 
hak temelli yaklaşımları deneyerek daha deneysel bir yaklaşımı benimsediler. Birçok kuruluşta 
hak temelli bir yaklaşımın farklı yorumları bir arada bulunmaktadır; çalışanların tutumlarında, 
programlama uygulamalarında ve kurumsal kültürlerinde değişim aşama aşama ortaya 
çıkmaktadır27. Örgütsel dönüşüm tarzı, kuruluşun alandan ya da merkez ofisten yönetildiğine 
bağlı olabilir. Tüm durumlarda, programlamanın dışsal yönleri, gerekli olan ilgili içsel 
dönüşümlerin tam olarak kabul edilmesinden önce ilk olarak ele alınmaya eğilimlidir.  

Aşağıdaki diyagram hak temelli değerler, ÇHP ve örgütsel dönüşüm arasındaki bağlantıları 
göstermektedir. 

 

Yukarıda gösterildiği gibi ÇHP, bir kuruluşun işlevlerinin biçiminde bir değişim anlamına 
gelmektedir. İlk olarak, programla ilgili kararların alınması, uygulanması, değerlendirilmesi ve 
diğerleriyle ilişkilerin nasıl kurulması gerektiği ve devam ettirilmesi konusunda değişim 
gerekebilmektedir. İkinci olarak bazı değerlere özel bir önem atfederek, kuruluşların içindeki 
insanların kabul edilmesi ve faaliyet göstermesi biçimlerinde bir değişimdir. Bunlar; 

• Hesap verebilirlik 
• Ayrım gözetmeme 
• Haysiyet, saygı ve adalet 
• Katılım ve güçlendirmedir. 

 
Bir ÇHP bakış açısını kuruluşa entegre etme, kuruluşların şu yönlerden çocuklarla ilişki kurma 
şekillerinde değişim talep etmektedir: 

• Çocukların yüksek yararının ve çocukları korumanın gözetilmesi  
• Çocuklara karşı sorumluluk 
• Çocukların, kuruluşun karar alma yapılarına katılması 

 

                                                           
27

  Bakınız: Save the Children, “A Study to Benchmark Progress in Adopting and Implementing Child Rights Programming”, 
2004 
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Kapasite sorunları yani beceriler, yeterlilikler, görev almak için güven ve çocuk hakları temelli 
bir kuruluşta sorumluluk alanlarına, ÇHP değerlerine ve yaklaşımlarına kişisel bağlılık sorunları, 
kuruluşta her düzeyde28 çalışan her insanı ilgilendirmektedir. Kuruluşun tamamında çocuk 
haklarının ortak anlayışı, eğer kuruluş bir ÇHP yaklaşımını uygulamakta başarılı olacaksa çok 
önemlidir. Bu dönüşüm sürecini yönetmekte kilit rol oynayan üst düzey yöneticilerin bağlılığı 
özellikle önem taşımaktadır. 

5.2  Hak Temelli İlkelerin Örgütsel Süreçlere Uygulanması ve Etkileri 

Hak temelli değerlerin ve ilkelerin örgütsel süreçlere uygulanması, en iyi yönetim uygulamasına 
karşı süregelen mücadelelerin sertleşmesini ve güçlenmesini beraberinde getirmektedir. Bir 
işveren için, bir yükümlülük sahibi olarak davranması, çalışanlarının haklarına saygı duyması, 
onları koruması ve yerine getirmesi ne anlama gelmektedir? Çalışmalarında hakların ilkelerini 
savunmada çalışanlara ne sorumluluklar verilmiştir?  Hesap verebilirlik, katılım ve güçlendirme, 
ayrım gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, yaşamını sürdürmesi ve gelişmesi, her insanın 
şerefine ve değerine saygı duymanın tamamı yönetim uygulamaları için zorlukları da 
beraberinde getirmektedir. Bunların örnekleri ve belli insan hakları ilkelerine bağlantıları 
aşağıda düzenlenmiştir. Öncelikle ilkelerin kuruluş içerisindeki yetişkinler için etkilerini, daha 
sonra kuruluşların çocuklarla ilişkileri için etkilerini inceleyeceğiz. 

Kuruluşlarda çalışma 

Ayrım gözetmeme 

Ayrım gözetmeme ilkesi, bir kuruluşun çeşitlilik sorunlarına yaklaşımı için ve bunun işe almaya 
ve politika ile işlemlerin seçimi, kültürler arası çalışmalar, dil ve çeviri politikası, ödeme ve kar 
yapıları ile bilgiye ve fırsatlara erişimin desteklenmesine nasıl yansıdığına dair açık çıkarımlar 
taşımaktadır. Birçok kuruluşta böylesi sorunlar şu anda incelenmektedir ve “iş yerinde 
saygınlık” başlıklı girişim yardımıyla ele alınmaktadır. 

Uygulamada, kuruluşlarımız çapında ayrımcılığı azaltma şunları beraberinde getirmektedir: 

• Çeşitliliği savunan bir çalışma ortamının yaratılması, örneğin, çalışma saatlerinin çalışan 
ana babalara göre ayarlanmasını, engeli olan kişilerin işe erişimi konusunda eşitsizliği ve 
önyargıyı ortadan kaldırmayı hedefleme; 

• Kuruluşta çalışanların, işe alma işlemlerinin uyarlanması gibi konularda çalıştığımız 
toplulukların ve şartların çeşitliliğini yansıtması; 

•  İş yerinde herkesin saygın olmaktan zevk aldığı, kendilerine saygı duyulan ve tacizden 
korunduğu bir çalışma ortamı oluşmasının etik kurallar konması gibi uygulamalarla 
desteklenmesi; 

• Ayrım gözetmemeyi destekleyen örgütsel uygulamaya öncülük etmek için ayrım 
gözetmemeyi destekleyen yayınlar yayınlama gibi uygulamalarla yasaya uygun olanın 
ötesine geçme; 

                                                           
28

  Ücretli çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri, danışmanlar ve gönüllüler dahildir. 
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• Güncel politikalar, uygulamalar ve işlemler tarafından desteklenmesiyle, beklenen şeyler 
hakkında çalışanların net olabilmeleri için diyalog fırsatlarının ve rehberliğin 
sağlanması, örneğin çalışanları değerlendirme mekanizmaları kurulabilir; 

• Çatışmaların artabileceği ama yapıcı ve yenilikçi bir yolda kullanılabileceği, giderek daha 
çeşitliliği barındıran bir kuruluşu yönetme.  

 

Onur, saygı ve adalet 

Hak odaklı kuruluşlar, örgütsel adaletin yüksek standartlarını sağlamakla ilgilenirler ve tüm 
örgütsel etkileşim boyunca davranış kuralları, politikalar gibi konularda yansımasını bulan 
uygulamaları görmeye çalışmaktadırlar. 

Bir kuruluş tarafından atılan adımlar, güvenlik, sağlık ve korunma önlemlerinin 
uygulanmasından övgü ve ödül mekanizmalarına kadar çeşitlilik gösterecektir. İşlemler, 
çalışanların temsil edilmesini, şeffaf ve birlikte tartışarak karar alınmasını, kararların 
açıklanmasını ve başvuru ile şikayet mekanizmasının yerinde olmasını sağlayan iletişime olanak 
sağlar. 

Bir kuruluş tarafından uygulanan işlemler,“örgütsel adaletin” ispatı, çalışanların moralinin, 
motivasyonunun ve elde tutulmasının etkin bir şekilde geliştirilmesi ve devam ettirilmesinin 
anahtarı olduğu kadar kuruluşun etkisinin ve dışa dönük başarılarının da anahtarıdır. 

Hesap verebilirlik 

Bir kuruluş içinde çalışanlar için kuruluşu, kuruluşun performansı ve faaliyetleri ile ilgili olarak 
sorumlu tutmak hem de bunlardan sorumlu tutulmak çok önemlidir. Çalışma ilişkilerinin 
karşılıklı doğası, kuruluşun ve birey olarak çalışanın hem savunulması ve saygı duyulması 
gereken hakları olduğu, hem de yerine getirilmesi gereken görevleri olduğu anlamına 
gelmektedir. Örgütsel hesap verebilirlik, genel taahhütleri, kararları, davranışları ve kuruluş 
tarafından sergilenen değerleri içermektedir; kişisel hesap verebilirlik ise bir kişinin görevleri ve 
sorumluluklarını yerine getirmesindeki davranış ve performanslarıyla ilişkilidir. Mekanizmalar, 
iş kontratlarını, iş tanımlarını, plan ve bütçeleri, beklentilerin açıklığını, yeterliliklerin 
tanımlanmasını, raporlama mekanizmalarını, denetim prosedürlerini, geri bildirim ve 360 
derece yaklaşımları dahil olmak üzere performans yönetimi işlemlerini, şikayet ve disiplin 
prosedürlerini, iletişim ve bilgi alışlarını, açıklık ve şeffaflığı kapsayabilir. 

Hesap verebilirlik ilkesinin temeli, hak sahibinin, bu durumda kuruluşta çalışan kişinin 
haklarıyla ilgili olarak tam olarak aydınlatılmasını ve bu hakları talep etmek amacıyla 
mekanizmaların erişilebilir olmasını sağlamaktır. 

Katılım ve güçlendirme  

Bir kuruluş içinde etkin katılımı sağlayabilme, iletişim ve danışma işlemleri için, karar alma 
süreçleri ve yönetim mekanizmaları ile yapıları için açık çıkarımlar getirmektedir. 
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Çalışanların yetkilendirilmesine olanak sağlamak, bir kuruluşun, diğer ilkelerle ilgili 
tanımlanmış mekanizmalarının çoğunun yerinde olmasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, 
göreve başlatma işlemleri, desteğe uygun erişim, kaynakların dağılımı, yetkilendirme, büyüme 
için fırsatlar, geçici görevlendirme, uygunsuz davranma, akıl hocalığı gibi konular için etkileri 
bulunmaktadır. 

Çalışanların güçlendirildiği ve bir kuruluşun yaşamına tam olarak katıldıklarını hissettikleri 
yerde motivasyon, yaratıcılık ve verimliliğin de artması çok olasıdır. Bununla birlikte tehlike, her 
zaman göstermelik olarak yapılan çalışmaların, örneğin zaten karar verilmiş bir konuda 
çalışanlara danışmanın, düş kırıklığına, moralin düşmesine, çalışanların sürekli değişmesine ve 
düşük kaliteli çalışmaya sebep olabileceğidir. 

Çocuklarla çalışmak 

Çocuğun yüksek yararı  

Çocuğun yüksek yararını sağlamak, kuruluşların, bir yandan faaliyetlerinin, çocukların 
yararlarının ve haklarının aleyhine çalışmadığından emin olması için, diğer yandan çocukların 
yararlarını ve haklarını karar almada öncelikli olarak desteklemek için araçlar oluşturulmasını 
talep etmektedir. Bu, çocuğun çalışanlar ve ortaklar arasında korunması için, çocuklara karşı 
olası bir zararı en aza indirmek amacıyla ve çocuklara, özellikle de en korumasız ve dışlanmış 
olanlara azami yararı sağlayabilmek için fırsatları ve girişimleri destekleyen mekanizmaları 
yerleştirerek, bir iş ahlakının tanınmasını ve sıkı bir şekilde uygulanmasını içerebilir. Ek olarak, 
hem olumlu hem de olumsuz etkileri değerlendirme mekanizmalarına ihtiyaç vardır. Olası 
karşılıklar, uyarlanmış işe alma işlemlerini, çalışanlar için davranışsal iş ahlakını, çocuk dostu 
alanların yaratılmasını, performans yönetimi işlemlerini, etki değerlendirmelerini ve etik 
yatırımı içermektedir. 

Çocukların katılımı ve çocuğa karşı hesap verebilirlik 

Bir ÇHP yaklaşımını, çalışma pratiklerinin içine dahil etmek, programlamada çocukların sesine 
kulak vermenin ötesine geçerek, stratejik seçimler, izleme ve gözden geçirme sistemleri de dahil 
olmak üzere kuruluşların her alanına çocukların katılımı olanaklarını keşfetmek anlamına da 
gelmektedir. Çocukların Save the Children gibi kuruluşların yönetim sistemlerinin ne kadar aktif 
bir parçası olabilecekleri yeni görüldü, fakat bir dizi inisiyatiften bir şeyler öğrenmek ve çaba 
göstermek için gerekli adımları atma sorumluluğu biz yetişkinlere aittir. Bu girişimler şunları 
içerebilir: 

• Çocukları yönetim mekanizmalarının bir parçası yapmak 

• Çocukları planlama süreçlerinin bir parçası yapmak 

• Çocukları, tasarı, uygulama ve gözden geçirme, izleme ve değerlendirme sisteminin bir 
parçası haline getirmek 

• Kolaylıklara ve kaynaklara erişimi sağlayarak kuruluş içerisinde çocuk dostu alanlar 
yaratmak 

• Çocuk dostu iletişim stratejileri geliştirmek 
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Kuruluşun yönetim mekanizmasına çocukların tam katılımı, şeffaflığı ve çocuklara karşı hesap 
verebilirliği geliştirmeye yardımcı olmalıdır29. Bununla birlikte tek mekanizma bu değildir. 
Çocuk hakları temelli bir kuruluş, mümkün olan her şekilde, kendi yönetim kuruluna, 
gönüllülerine, bağışçılarına ve devlete karşı yasal sorumluluklarının ötesinde çocuklara, 
ailelerine ve topluluklarına karşı hesap verebilir olmaya çabalamalıdır. 

 

5.3 Gerilimler ve ikilemler 

Bir kuruluş içinde her ne kadar çocuk hakları temelli değerler ve ilkeler ciddi ve eksiksiz bir 
şekilde düşünülse de kaçınılmaz olarak örgütsel gerilim alanları kalacaktır. Bu alanlar ve 
diğerleri arasında bir denge bulma gerekliliği vardır. Hak odaklı olma hiçbir kolay çözüm 
sunmayacaktır fakat sorunların açıkça kabul edilmesi ve bunların etrafında anlamlı ve yapıcı bir 
diyalog kurulması, başarılı bir çözüm için asıl başlangıç noktası olmalıdır. Nihai sonuçlar 
kaçınılmaz olarak, “mümkün olduğunca istekli, gerekli olduğunca gerçekçi ve pragmatik” çizgisi 
boyunca rakip fikirler arasında bazı uzlaşmaları kapsayacaktır.   

Söz konusu olan daha açık alanların bazıları şunlardır: 

Etik finansman ve yatırıma karşı geliri maksimize etme 

Finansman kaynaklarıyla ilgili çizilen sınırlar nelerdir? 

Kaynak bulmada hangi şartlar kabul edilebilir, hangileri edilemez? 

Yatırım portföyü, çocuklara hiçbir zarar vermediklerini kanıtlamak zorunda mıdır? 

İletişim, imaj ve markalaşma 

Destek çekmek ve sağlamakta kullanılan iletişim ve imajlar, kuruluşun değerlerinin, faaliyette 
olan çalışma ve yaklaşımlarının bütünlüğünü destekler mi? 

Markanın tutarlı olması gerekliliği, şartlara uygun uyarlama yapmaya olanak sağlar mı?  

Yönetim ve paydaşlara – bağışçılar, destekçiler, ortaklar, çocuklara- hesap verebilme 

Paydaşların yararı, yönetim yapısında ve mekanizmasında nasıl yeterli ve en iyi şekilde temsil 
edilebilir? 
Karar alma hangi ölçüde, kime ve hangi yollarla uygun bir şekilde devredilebilir? 

Değerlerden – maliyet ve kar – ödün vermeden etkililiği ve verimliliği arttırmak 

Bir dahil olma ve katılma kültürü, ağır, yavaş ve masraflı olmadan nasıl desteklenebilir?  

                                                           
29

  Bakınız: “Children as Stakeholders Policy”, Save the Children UK, 2003. 
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Görevi başarı ile sona erdirme, değerlerle – sadece ne yaptığımız değil neyi nasıl yaptığımız- 
nasıl tutarlı olabilir? 

5.4  Sonuç 

Çocuk hakları temelli bir kuruluş haline gelme, kuruluşun çalışma yönteminde gerçek bir 
değişim gerektirmektedir. Bu sadece açıkça belirtilmiş değerlere ve ilkelere bağlılığa dayanan 
ahlaki bir zorunluluk değildir; uygun örgütsel yapıları, ekipleri ve mekanizmaları kurma 
gerçekleştirildiği sürece etkin programların uygulanabileceğine ikna olmaktır. 

Soru kutucuğu 

- Kuruluşunuz, çalışanlarına ayrım gözetmeme kavramından ne anlıyor? 

- Çalışanlarınızın kendilerini dışlanmış, kendilerine adil olmayan bir şekilde davranılmış 
ya da yeterince temsil edilmediklerini hissettikleri ya da öyleymiş gibi algıladıkları 
alanlar var mıdır? Bu konuda ne yapılabilir? 

- Hem bireysel hem de örgütsel öğrenmeyi desteklemek için hangi mekanizmalar 
bulunmaktadır? Bireysel performansa dair geri bildirimin niteliği ve sıklığı nedir? Nasıl 
geliştirilebilir? 

- Kuruluşunuzun, iletişim ve danışma için açık ve etkin süreçleri var mı? 

- Çeşitli paydaşların, özellikle çocukların, kuruluşun yönetim yapısında ve 
mekanizmasında temsil edilmelerinin yararı nasıl olmaktadır? 

- Kuruluşunuzdaki çalışma deneyimi genel olarak çalışanlarınızın gelecekteki istihdam 
edilebilirliğini arttırmakta mıdır? 

- Kuruluşunuz, çocuğun korunması için bir mesleki ahlak kuralına sahip midir ya da 
kabul edecek midir? Bunun uygulanması nasıl izlenmektedir? Ortak kuruluşları 
içermekte midir? 

- İş tanımları ve işe alma işlemleri BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin dört temel 
ilkesinin tüm unsurlarını göz önünde tutmakta mıdır? 
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BÖLÜM 6 

SONUÇ 
Bu rehber, çocuk hakları programlamasının “yeni bir kavram”, “ayın kalkınma modası” ya da 
“kalkınma düşünürlerinden çıkan son müthiş fikir” olmadığını göstermiştir. Çocuk hakları 
programlaması uzun deneyimlerin yardımıyla ve değerlerin açıkça ifade edilmesiyle gelişmiştir. 
Evet, sorgulayıcıdır ve kendimize, başkalarına ve birey olarak hepimizin oynaması gereken 
rollere dair algımıza kesinlikle meydan okumaktadır. Evet, kuruluşlar olarak gerçekleştirdiğimiz 
çalışmaların yönteminde bir dönüşüm ve bazı riskleri alma anlamına gelmektedir. Fakat günün 
sonunda Çocuk Hakları Programlaması (ÇHP) uzun vadede insan haklarına evrensel bağlılığı, iyi 
kalkınma pratiğinin anlaşılmasını ve her şeyden önemlisi tüm çocukların haklarının yaşama 
geçirildiğini görmek isteğini derin bir şekilde içimize yerleştirmiştir. 

ÇHP’yi bir dizi bağlam içinde uygulama deneyimi daha zengin, daha erişilebilir ve çeşitli hale 
gelmektedir. Araçlar geliştirildikçe ve alınması gereken dersler alındıkça bunlar programlar ve 
kuruluşlar arasında paylaşılmıştır. Kuruluşlar bu deneyimi ÇHP’nin gerçek değeri üzerine 
kurdukça, ÇHP’nin çocukların yaşamı üzerindeki kalıcı etkisi artan bir şekilde belirgin hale 
gelecektir. 

Çocuk Hakları Programlaması, BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Save the Children’in 
uygulamalı programlamasına hayat vermesi için bir anahtardır. 

ÇHP, çocukların kendi yaşamlarını, potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmek için 
yaşayabildikleri bir toplum görüşüne dayanan Save the Children çalışması için genel bir hedef 
koymaktadır. Save the Children’in hak temelli bir kuruluş olarak yükümlülüklerini yerine 
getirmesi için gerek duyduğu kilit standartları, çocukların ve topluluklarının bu çalışmaya 
katılması gibi konularla belirtmektedir. 

Çocuk Hakları Programlaması eleştirel olarak,  yardım ve kalkınma çalışmasındaki mevcut iyi 
uygulamaları yansıtmaktadır, bununla birlikte ortak insani değerler ve uluslararası hukukta 
kesin olarak bulunan bir çerçeveyi de beraberinde getirmektedir. Bu nedenden dolayı Çocuk 
Hakları Programlaması tüm çalışmamızın etkililiğini ve bu çalışmanın çocukların gündelik 
yaşamlarına etkisini geliştirebilir. 

Kendi programlamanızda sadece ÇHP’yi kullanmak, ÇHP’nin gerçek değerini ortaya çıkacaktır. 
Ayrıca bu yaklaşımı kullanarak ÇHP’nin daha fazla geliştirilmesi, zorluklara karşı gelinmesi ve 
çocukların haklarının gerçekleştirmesi için ÇHP’yi daha yararlı hale getirme sürecine katkıda 
bulunabilirsiniz. 
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EK 1 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 

Önsöz  

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler,  

Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca, insanlık ailesinin tüm üyelerinin, 
doğasında bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının 
tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu göz önünde bulundurarak,  

 

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

 

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

Birleşmiş Milletler’in, Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde, 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 
havasındaki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul ederek,  

Çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve 
Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda ilân edilen idealler ve özellikle barış, saygınlık, hoşgörü, 
özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini gözönünde bulundurarak,  

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

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

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

Bundan sonraki sayfalarda bulunan kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır…  

BÖLÜM 1  

Madde 1 

Bu Sözleşme uyarınca, çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma 
durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. 
Madde 2 

1. Taraf Devletler, bu Sözleşme’de yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her 
çocuğa, kendilerinin, ana–babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, 
cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, 
sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt 
ederler.  

2. Taraf Devletler, çocuğun ana–babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin 
durumları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü 
ayrımcılığa 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 yüksek yararı temel düşüncedir.  

2. Taraf Devletler, çocuğun ana–babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken 
sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de göz önünde tutarak, esenliği için 
gerekli bakım ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari 
önlemleri alırlar.  

3. Taraf Devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların, hizmet ve 
faaliyetlerin özellikle güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin 
yeterliliği açısından, yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler.  

 

Madde 4  

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

Madde 5 

Taraf Devletler, bu Sözleşme’nin çocuğa tanıdığı haklar doğrultusunda çocuğun 
yeteneklerinin geliştirilmesi ile uyumlu olarak, çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme  
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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 söz konusu olduğunda kendi 
ulusal hukuklarına ve ilgili uluslararası belgeler çerçevesinde üstlendikleri 
yükümlülüklerine uygun olarak bu hakların işlerlik kazanmasını taahhüt ederler.  

Madde 8 

1. Taraf Devletler, yasanın tanıdığı şekliyle çocuğun kimliğini; tabiiyeti, ismi ve aile bağları 
dahil, koruma hakkına saygı göstermeyi ve bu konuda yasa dışı müdahalelerde 
bulunmamayı taahhüt ederler.  

2. Çocuğun kimliğinin unsurlarının bazılarından veya tümünden yasaya aykırı olarak 
yoksun bırakılması halinde, Taraf Devletler çocuğun kimliğine süratle yeniden 
kavuşturulması amacıyla gerekli yardım ve korumada bulunurlar.  

Madde 9 

1. Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre ve temyiz yolu açık olarak, 
ayrılığın çocuğun yüksek yararına olduğu yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler, 
çocuğun; ana–babasından, onların rızası dışında ayrılmamasını güvence altına alırlar. 
Ancak, ana–babası tarafından çocuğun kötü muameleye maruz bırakılması ya da 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.  

4. Böyle bir ayrılık, bir Taraf Devlet tarafından girişilen ve çocuğun kendisinin ana veya 
babasının veya her ikisinin birden tutuklanmasını, hapsini, sürgün, sınır dışı edilmesini 
veya ölümünü (ki buna devletin gözetimi altında iken nedeni ne olursa olsun meydana 
gelen ölüm dahildir) tevlit eden herhangi benzer bir işlem sonucu olmuşsa, bu Taraf 
Devlet, istek üzerine ve çocuğun esenliğine zarar vermemek koşulu ile; ana–babaya, 
çocuğa veya uygun olursa, ailenin bir başka üyesine, söz konusu aile bireyinin ya da 
bireylerinin bulunduğu yer hakkında gereken bilgiyi verecektir. Taraf Devletler, böyle 
bir istemin başlı başına sunulmasının ilgili kişi veya kişiler bakımından aleyhe hiç bir 
sonuç yaratmamasını ayrıca taahhüt ederler. 

Madde 10 

1. 9’uncu Maddenin 1’inci fıkrası uyarınca Taraf Devletlere düşen sorumluluğa uygun 
olarak, çocuk veya ana–babası tarafından, ailenin birleşmesi amaçlarıyla yapılan bir 
Taraf Devlet ülkesine girme ya da onu terk etme konusundaki her başvuru, Taraf 
Devletlerce olumlu, insani ve ivedi bir tutumla ele alınacaktır. Taraf Devletler, bu tür bir 
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başvuru yapılmasının başvuru sahipleri veya aile üyeleri aleyhine sonuçlar 
yaratmamasını taahhüt ederler.  

2. Ana-babası, ayrı devletlerde oturan bir çocuk olağanüstü durumlar hariç, hem ana hem 
de babası ile düzenli biçimde kişisel ilişkiler kurma ve doğrudan görüşme hakkına 
sahiptir. Bu nedenle ve 9 uncu maddenin 1 inci fıkrasına göre Taraf Devletlere düşen 
sorumluluğa uygun olarak, Taraf Devletler çocuğun ve ana–babasının Taraf Devletlerin 
ülkeleri dahil herhangi bir ülkeyi terk etmeye ve kendi ülkelerine dönme hakkına saygı 
gösterirler. Herhangi bir ülkeyi terk etme hakkı, yalnızca yasada öngörüldüğü gibi ve 
ulusal güvenliği, kamu düzenini, kamu sağlığı ve ahlak veya başkalarının hak ve 
özgürlüklerini korumak amacı ile ve işbu Sözleşme ile tanınan öteki haklarla bağdaştığı 
ölçüde kısıtlamalara konu olabilir.  

Madde 11 

1. Taraf Devletler, çocukların yasadışı yollarla ülke dışına çıkarılıp geri döndürülmemesi 
halleriyle mücadele için önlemler alırlar.  

2. Bu amaçla Taraf Devletler iki ya da çok taraflı anlaşmalar yapılmasını ya da mevcut 
anlaşmalara katılmayı teşvik ederler.  

Madde 12 

1. Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren 
her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını, bu görüşlere çocuğun yaşı ve 
olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar.  

2. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada, çocuğun ya 
doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, 
ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır.  

Madde 13 

1. Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak, ülke sınırlarına bağlı 
olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla 
her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü 
içerir.  

2. Bu hakkın kullanılması yalnızca:  
a. Başkasının haklarına ve itibarına saygı;  
b. Milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu sağlığı ve ahlakın 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.  
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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 
uncu 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 önem göstermeleri konusunda teşvik ederler;  
(e) 13 ve 18’inci maddelerde yer alan kurallar göz önünde tutularak çocuğun esenliğine 

zarar verebilecek bilgi ve belgelere karşı korunması için uygun yönlendirici ilkeler 
geliştirilmesini teşvik ederler.  

Madde 18 

1. Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinin sağlanmasında ana–babanın 
birlikte sorumluluk taşıdıkları ilkesinin tanınması için her türlü çabayı gösterirler. 
Çocuğun yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu ilk önce ana–babaya ya da durum 
gerektiriyorsa yasal vasilere düşer. Bu kişiler her şeyden önce çocuğun yüksek yararını 
göz önünde tutarak hareket ederler.  

2. Bu Sözleşme’de belirtilen hakların güvence altına alınması ve geliştirilmesi için Taraf 
Devletler, çocuğun yetiştirilmesi konusundaki sorumluluklarını kullanmada ana–baba 
ve yasal vasilerin durumlarına uygun yardım yapar ve çocukların bakımı ile görevli 
kuruluşların, faaliyetlerin ve hizmetlerin gelişmesini sağlarlar.  

3. Taraf Devletler, çalışan ana–babanın, çocuk bakım hizmet ve tesislerinden, çocuklarının 
da bu hizmet ve tesislerden yararlanma hakkını sağlamak için uygun olan her türlü 
önlemi alırlar. 

Madde 19 

1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, çocuğun ana–babasının ya da onlardan yalnızca birinin, 
yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken 
bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suiistimale, 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  
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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 yüksek 
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 göz önüne 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 amaçları, uygun olduğu ölçüde, ikili ya da çok taraflı düzenleme veya 
anlaşmalarla teşvik ederler ve bu çerçevede, çocuğun başka bir ülkede 
yerleştirilmesinin yetkili makam veya organlar tarafından yürütülmesini 
güvenceye almak için çaba gösterirler 

Madde 22 

1. Taraf Devletler, ister tek başına olsun isterse ana–babası veya herhangi bir başka kimse 
ile birlikte bulunsun, mülteci statüsü kazanmaya çalışan ya da uluslararası veya iç 
hukuk kural ve usulleri uyarınca mülteci sayılan bir çocuğun, bu Sözleşmede ve insan 
haklarına veya insani konulara ilişkin ve söz konusu Devletlerin taraf oldukları diğer 
Uluslararası Sözleşmelerde tanınan ve bu duruma uygulanabilir nitelikte bulunan 
hakları kullanması amacıyla koruma ve insani yardımdan yararlanması için gerekli 
bütün önlemleri alırlar.  

2. Bu nedenle, Taraf Devletler, uygun gördükleri ölçüde, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve 
onunla işbirliği yapan hükümetler arası ve hükümet dışı yetkili başka kuruluşlarla bu 
durumda olan bir çocuğu korumak, ona yardım etmek, herhangi bir mülteci çocuğun 
ailesi ile yeniden bir araya gelebilmesi için ana–babası veya ailesinin başka üyeleri 
hakkında bilgi toplamak amacıyla işbirliğinde bulunurlar. Herhangi bir nedenle kendi 
aile çevresinden sürekli ya da geçici olarak ayrı düşmüş bir çocuğa bu Sözleşmeye göre 
tanınan koruma, aynı esaslar içinde, ana–babası ya da ailesinin başkaca üyelerinden 
hiçbirisi bulunmayan çocuğa da tanınacaktır.  

Madde 23 
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1.  Taraf Devletler zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence altına 
alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını 
kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını kabul ederler.  

2.  Taraf Devletler, özürlü çocukların özel bakımdan yararlanma hakkını tanırlar ve eldeki 
kaynakların yeterliliği ölçüsünde ve yapılan başvuru üzerine, yardımdan 
yararlanabilecek durumda olan çocuğa ve onun bakımından sorumlu olanlara, çocuğun 
durumu ve ana–babanın veya çocuğa bakanların içinde bulundukları koşullara uygun 
düşecek yardımın yapılmasını teşvik ve taahhüt ederler.  

3.  Özürlü çocuğun, özel bakıma gereksinimi olduğu bilincinden hareketle bu maddenin 
2’nci fıkrası uyarınca yapılması öngörülen yardım, çocuğun ana–babasının ya da 
çocuğa bakanların parasal (mali) durumları göz önüne alınarak, olanaklar ölçüsünde 
ücretsiz sağlanır. Bu yardım; özürlü çocuğun eğitimi, meslek eğitimi, tıbbi bakım 
hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir işte çalışabilecek duruma getirme hazırlık 
programları ve dinlenme/eğlenme olanaklarından etkin olarak yararlanmasını 
sağlamak üzere düzenlenir ve çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla bütünleşmesi 
yanında, kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel gelişmesini gerçekleştirme amacını 
güder.  

4.  Taraf Devletler, uluslararası işbirliği ruhu içinde, özürlü çocukların koruyucu sıhhi 
bakımı, tıbbi, psikolojik ve işlevsel tedavileri alanlarına ilişkin gerekli bilgilerin 
alışverişi yanında, rehabilitasyon, eğitim ve mesleki eğitim hizmetlerine ilişkin 
yöntemlerin bilgilerini de içerecek şekilde ve Taraf Devletlerin bu alanlardaki güçlerini, 
anlayışlarını geliştirmek ve deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla bilgi dağıtımını ve 
bu bilgiden yararlanmayı teşvik ederler. Bu bakımdan, gelişmekte olan ülkelerin 
gereksinimleri, özellikle göz önüne alınır.  

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 yanı sıra, kolayca 

bulunabilen tekniklerin kullanılması ve besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu 
sağlanması yoluyla ve çevre kirlenmesinin tehlike ve zararlarını göz önüne alarak, 
hastalık ve yetersiz beslenmeye karşı mücadele edilmesi;  

(d) Anneye doğum öncesi ve sonrası uygun bakımın sağlanması;  
(e)   Toplumun bütün 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.  

4.  Taraf Devletler, bu maddede tanınan hakkın tam olarak gerçekleştirilmesini artan bir 
şekilde sağlamak amacıyla uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve teşviki konusunda 
karşılıklı olarak söz verirler. Bu konuda gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri 
özellikle göz önünde tutulur.  
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Madde 25 
Taraf Devletler, yetkili makamlarca korunma ve bakım altına alma, bedensel ya da ruhsal 
tedavi amaçlarıyla hakkında bir yerleştirme tedbiri uygulanan çocuğun, gördüğü tedaviyi 
ve yerleştirilmesine bağlı diğer tüm şartları belli aralıklarla gözden geçirme hakkına sahip 
olduğunu kabul ederler. 
Madde 26 
1.  Taraf Devletler, her çocuğun, sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlikten yararlanma 

hakkını tanır ve bu hakkın tam olarak gerçekleşmesini sağlamak için ulusal 
hukuklarına uygun, gerekli önlemleri alırlar.  

2.  Sosyal Güvenlik, çocuğun ve çocuğun bakımından sorumlu olanların kaynakları ve 
koşulları göz önüne alınarak ve çocuk tarafından ya da onun adına yapılan sosyal 
güvenlikten yararlanma başvurusuna ilişkin başkaca durumlar da göz önünde 
tutularak sağlanır.  

Madde 27 
1.  Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal 

gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat standartına 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 anlaşmaların akdinin yanı sıra başkaca uygun düzenlemelerin yapılmasını 
teşvik ederler. 

Madde 28 
1.  Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli 

üzerinde artan bir şekilde gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle:  
(a) İlköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler;  
(b) Ortaöğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak 

üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesini teşvik ederler ve bunların tüm 
çocuklara açık olmasını sağlarlar ve gerekli durumlarda mali yardım 
yapılması ve öğretimi parasız hale getirmek 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 terk etme 
oranlarının düşürülmesi için önlem alırlar.  

2.  Taraf Devletler, okul disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır 
biçimde ve bu Sözleşme’ye uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla gerekli 
olan tüm önlemleri alırlar.  

3.  Taraf Devletler eğitim alanında, özellikle cehaletin ve okuma yazma bilmemenin 
dünyadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine ve bilimsel 
ve teknik bilgilere sahip olunmasını kolaylaştırmak amacıyla uluslararası işbirliğini 
güçlendirir ve teşvik ederler. Bu konuda, gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri 
özellikle göz önünde tutulur.  

Madde 29 
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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 Antlaşması’nda 

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’inci maddenin hiçbir hükmü gerçek ve tüzel kişilerin öğretim 

kurumları kurmak ve yönetmek özgürlüğüne, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen 
ilkelere saygı gösterilmesi ve bu kurumlarda yapılan eğitimin Devlet tarafından 
konulmuş olan asgari kurallara uygun olması koşuluyla, aykırı sayılacak biçimde 
yorumlanmayacaktır. 

Madde 30 
Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların var olduğu Devletlerde, böyle 
bir azınlığa mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun 
diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama 
ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamaz. 
Madde 31 
1.  Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun 

eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma 
hakkını tanırlar.  

2.  Taraf Devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkını saygı 
duyarak tanırlar ve özendirirler ve çocuklar için, boş zamanı değerlendirmeye, 
dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eşit fırsatların 
sağlanmasını teşvik ederler 

Madde 32 
1.  Taraf Devletler, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine 

zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal 
gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul 
ederler.  

2.  Taraf Devletler, bu maddenin uygulamaya konulmasını sağlamak için yasal, idari, 
toplumsal ve eğitsel her önlemi alırlar. Bu amaçlar ve öteki uluslararası belgelerin ilgili 
hükümleri göz önünde tutularak, Taraf Devletler özellikle şu önlemleri alırlar:  

(a) İşe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sınırı tespit 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  
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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 suiistimale 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. 
Madde 37 
Taraf Devletler aşağıdaki hususları sağlarlar:  

(a)  Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı 
muamele ve cezaya tâbi tutulmayacaktır. On sekiz yaşından küçük olanlara, 
işledikleri suçlar nedeniyle idam cezası verilemeyeceği gibi salıverilme 
koşulu bulunmayan ömür boyu hapis cezası da verilmeyecektir.  

(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 göz önünde tutularak davranılacaktır. Özgürlüğünden 
yoksun olan her çocuk, kendi yüksek yararı aksini gerektirmedikçe, özellikle 
yetişkinlerden ayrı tutulacak ve olağanüstü durumlar dışında ailesi ile 
yazışma ve görüşme yoluyla ilişki kurma hakkına sahip olacaktır.  

(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 verilmesini isteme hakkına da sahip 
olacaktır.  

Madde 38 
1.  Taraf Devletler, silahlı çatışma halinde kendilerine uygulanabilir olan uluslararası 

hukukun, çocukları da kapsayan insani kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak 
yükümlülüğünü üstlenirler.  

2.  Taraf Devletler, on beş yaşından küçüklerin çatışmalara doğrudan katılmaması için 
uygun olan bütün önlemleri alırlar.  

3.  Taraf Devletler, özellikle on beş yaşına gelmemiş çocukları askere almaktan kaçınırlar. 
Taraf Devletler, on beş ile on sekiz yaş arasındaki çocukların silah altına alınmaları 
gereken durumlarda, önceliği yaşça büyük olanlara vermek için 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.  
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Madde 39 
Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suiistimal, işkence ya da her türlü zalimce, 
insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulaması ya da silahlı çatışma mağduru olan 
bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına yeniden kavuşması ve yeniden toplumla 
bütünleşebilmesini temin için uygun olan tüm önlemleri alırlar. Bu tür sağlığa kavuşturma ve 
toplumla bütünleştirme, çocuğun sağlığını, özgüvenini ve saygınlığını geliştirici bir ortamda 
gerçekleştirilir.  
Madde 40 
1.  Taraf Devletler, hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddia edilen ve bu nedenle itham 

edilen ya da ihlâl ettiği kabul edilen her çocuğun; çocuğun yaşı ve yeniden topluma 
kazandırılmasının ve toplumda yapıcı rol üstlenmesinin arzu edilir olduğu hususları 
göz önünde bulundurularak, taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve 
başkalarının da insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek 
nitelikte muamele görme hakkını kabul ederler.  

2.  Bu amaçla ve uluslararası belgelerin ilgili hükümleri göz-önünde tutularak Taraf 
Devletler özellikle, şunları sağlarlar:  
(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 
göz önüne alınmak suretiyle kendisinin yüksek yararına aykırı olduğu 
saptanmadığı sürece, ana–babası veya yasal vasisi de hazır bulundurularak 
yasaya uygun biçimde adil bir duruşma ile konunun gecikmeksizin karara 
bağlanmasının sağlanması;  

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.  

4.  Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararları, danışmanlık, şartlı salıverme, bakım 
için yerleştirme, eğitim ve meslek öğretme programları ve diğer kurumsal bakım 
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seçenekleri gibi çeşitli düzenlemelerin uygulanmasında, çocuklara durumları ve suçları 
ile orantılı ve kendi esenliklerine olacak biçimde muamele edilmesi sağlanacaktır.  

Madde 41 
Bu Sözleşme’de yer alan hiçbir husus, çocuk haklarının gerçekleştirilmesine daha çok 
yardımcı olan ve:  

(a) Bir Taraf Devletin yasasında veya  
(b) Bu Devlet bakımından yürürlükte olan uluslararası hukukta yer alan hükümleri 

etkilemeyecektir.  
 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Madde 42 

Taraf Devletler, Sözleşme ilke ve hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla yetişkinler kadar 
çocuklar tarafından da yaygın biçimde öğrenilmesini sağlamayı taahhüt ederler.  
Madde 43 

1.  Taraf Devletlerin bu Sözleşme ile üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme 
konusunda kaydettikleri ilerlemeleri incelemek amacıyla, görevleri aşağıda belirtilen 
bir Çocuk Hakları Komitesi kurulmuştur.  

2.  Komite, bu Sözleşme ile hükme bağlanan alanda yetenekleriyle tanınmış ve yüksek 
ahlâk sahibi on uzmandan oluşur. Komite üyeleri Taraf Devletlerce kendi 
vatandaşları arasından ve kişisel olarak görev yapmak üzere, adil bir coğrafi dağılımı 
sağlama gereği ve başlıca hukuk sistemleri göz-önünde tutularak seçilirler.  

3.  Komite üyeleri, Taraf devletlerce gösterilen kişiler listesinden gizli oyla seçilirler. Her 
Taraf Devlet, vatandaşları arasından bir uzmanı aday gösterebilir.  

4.  Komite için ilk seçim, bu Sözleşme’nin yürürlüğe girişini izleyen altı ay içinde yapılır. 
Sonraki seçimler iki yılda bir yapılır. Her seçim tarihinden en az dört ay önce, 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri, Taraf Devletleri iki ay içinde adaylarını 
göstermeye yazılı olarak davet eder. Daha sonra Genel Sekreter böylece belirlenen 
kişilerden, kendilerini gösteren Taraf Devletleri de işaret ederek, alfabetik sıraya 
göre oluşturduğu bir listeyi, Taraf Devletlere bildirir.  

5.  Seçimler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Merkezinde, Genel Sekreter tarafından davet 
edilen Taraf Devletler toplantılarında yapılır. Taraf Devletlerin üçte ikisinin 
oluşturduğu bu toplantılarda, hazır bulunan ve oy kullanan Devletlerin salt 
çoğunluğuyla en fazla oy alan kişiler Komiteye seçilir.  

6.  Komite üyeleri dört yıl için seçilir. Aday gösterildikleri takdirde yeniden seçilebilirler. 
İlk seçimde seçilmiş olan beş üyenin görevi iki yıl sonra sona erer, bu beş üyenin 
isimleri ilk seçimden hemen sonra toplantı başkanı tarafından çekilen kura ile 
belirlenir.  

7.  Bir komite üyesinin ölmesi veya çekilmesi ya da başka herhangi bir nedenle bir 
üyenin Komitedeki görevlerini yapamaz hale gelmesi durumunda adaylığını öneren 
Taraf Devlet, Komitenin onaylaması koşuluyla, böylece boşalan yerdeki görev süresi 
doluncaya kadar, kendi vatandaşları arasından başka bir uzmanı atayabilir.  

8.  Komite, iç tüzüğünü kendisi belirler.  
9.  Komite, memurlarını iki yıllık bir süre için seçer.  
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10.  Komite toplantıları olağan olarak Birleşmiş Milletler Merkezi’nde 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 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’in kaynaklarından karşılanmak üzere, Genel Kurulca saptanan şart 
ve koşullar çerçevesinde kararlaştırılan ücreti alırlar.  

Madde 44 

1.  Taraf Devletler, bu Sözleşme’de tanınan hakları yürürlüğe koymak için, aldıkları 
önlemleri ve bu haklardan yararlanma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin 
raporları:  
(a) Bu Sözleşme’nin, 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 Sözleşme’ye göre üstlenilen 

sorumlulukların, şayet varsa, yerine getirilmesini etkileyen nedenler ve güçlükler 
belirtilecektir. Raporlarda ayrıca, ilgili ülkede Sözleşme’nin uygulanması hakkında 
Komiteyi etraflıca aydınlatacak biçimde yeterli bilgi de bulunacaktır.  

3.  Komiteye etraflı bilgi içeren bir ilk rapor sunmuş olan Taraf Devlet, bu maddenin 1 
(b) bendi gereğince sunacağı sonraki raporlarında daha önce verilmiş olan temel 
bilgileri tekrarlamayacaktır.  

4.  Komite, Taraf Devletlerden Sözleşme’nin uygulamasına ilişkin her türlü ek bilgi 
isteminde bulunabilir.  

5.  Komite, iki yılda bir Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığı ile Genel Kurul’a faaliyetleri 
hakkında bir rapor sunar.  

6.  Taraf Devletler kendi raporlarının ülkelerinde geniş biçimde yayımını sağlarlar.  
Madde 45 

Sözleşme’nin etkili biçimde uygulanmasını geliştirme ve Sözleşme kapsamına giren alanda 
uluslararası işbirliğini teşvik etmek amacıyla:  

(a)  Uzmanlaşmış kurumlar, UNICEF ve Birleşmiş Milletler’in  öteki organları, bu 
Sözleşme’nin kendi yetki alanlarına ilişkin olan hükümlerinin uygulanmasının 
incelenmesi sırasında, temsil edilmek hakkına sahiptirler. Komite; uzmanlaşmış 
kurumları, UNICEF’i ve uygun bulduğu öteki yetkili kuruluşları, kendi yetki 
alanlarını ilgilendiren konularda uzman olarak görüş vermeye davet edebilir. 
Komite, uzmanlaşmış kurumları, UNICEF’i ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının 
öteki organlarını kendi faaliyet alanlarına ilişkin kesimlerde Sözleşme’nin 
uygulanması hakkında rapor sunmaya davet edebilir;  

(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;  
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(c) Komite, Genel Kurul’a, Genel Sekreterden Komite adına çocuk haklarına ilişkin 
sorunlarda incelemeler yaptırması isteğinde bulunulmasını, tavsiye edebilir;  

(d) Komite, bu Sözleşme’nin 44 ve 45’inci maddeleri uyarınca alınan bilgilere 
dayanarak, öneri ve genel nitelikte tavsiyelerde bulunabilir. Bu öneri ve genel 
nitelikteki tavsiyeler, ilgili olan her Taraf Devlete gönderilir ve şayet varsa, Taraf 
Devletlerin yorumları ile birlikte Genel Kurulun dikkatine sunulur.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Madde 46 

Bu Sözleşme bütün Devletlerin imzasına açıktır.  
Madde 47 

Bu Sözleşme onaylamaya bağlı tutulmuştur. Onay belgeleri Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri nezdinde tevdi edilecektir. 
Madde 48 

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

1.  Bu Sözleşme, yirminci onay ya da katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri nezdinde tevdi tarihini izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.  

2.  Yirminci onay ya da katılma belgesinin tevdiinden sonra bu Sözleşme’yi onaylayacak 
ya da ona katılacak Devletlerin her biri için, bu Sözleşme, söz konusu Devletin onay ya 
da katılma belgesini tevdi tarihinden sonraki otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.  

Madde 50 

1.  Bu Sözleşme’ye Taraf herhangi bir Devlet bir değişiklik önerisinde bulunabilir ve 
buna ilişkin metni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nezdinde tevdi edebilir. Genel 
Sekreter bunun üzerine değişiklik önerisini Taraf Devletlere, önerinin incelenmesi ve 
oya konulması amacıyla bir Taraf Devletler Konferansı oluşturulmasını isteyip 
istemediklerini kendisine bildirmeleri kaydıyla, iletir. Böyle bir duyuru tarihini 
izleyen dört ay içinde Taraf Devletlerin en az üçte biri söz konusu konferansın 
toplanmasından yana olduklarını ifade ederlerse Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler 
çerçevesinde bu konferansı düzenler. Konferansta hazır bulunan ve oy kullanan Taraf 
Devletlerin çoğunluğu tarafından kabul edilen her değişiklik, onay için Birleşmiş 
Miletler Genel Kuruluna sunulur.  

2.  Bu maddenin 1’inci fıkrasında yer alan hükümlere uygun olarak kabul edilen bir 
değişiklik, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca onaylandığı ve bu Sözleşme’ye Taraf 
Devletlerin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edildiği zaman yürürlüğe girer.  

3.  Bir değişiklik yürürlüğe girdiği zaman, onu kabul eden Taraf Devletler bakımından 
bağlayıcılık taşır. Öteki Taraf Devletler bu Sözleşme hükümleri ve daha önce kabul 
ettikleri her değişiklikle bağlı kalırlar.  

Madde 51 

1.  Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, onay ya da katılma anında yapılabilecek 
çekincelerin metnini alacak ve bütün Devletlere bildirecektir. 
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2.  Bu Sözleşme’nin amacı ve konusu ile bağdaşmayan hiçbir çekinceye izin 

verilmeyecektir.  
3.  Çekinceler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterince, geri alınacağına ilişkin bildirimde 

bulunma yoluyla her zaman geri alınabilir. Bunun üzerine Genel Sekreter, bütün 
Devletleri haberdar eder. Böyle bir bildirim, Genel Sekreter tarafından alındığı tarihte 
işlerlik kazanır.  

Madde 52 

Bir Taraf Devlet, bu Sözleşme’yi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne vereceği yazılı 
bildirim yoluyla feshedebilir. Fesih, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınması 
tarihinden bir yıl sonra geçerli olur.  
Madde 53 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşme’nin tevdi makamı olarak belirlenmiştir.  
Madde 54 

İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri de aynı derecede geçerli 
olan bu Sözleşme’nin özgün metni, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nezdinde tevdi 
edilecektir.  
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