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Özgürlük, demokrasi, barış, insan hakları, adalet gibi kavramlar bütün dünya üzerinde yaşayan insanlar için geçerli evrensel kavramlardır. Dünya’nın hangi coğrafyasında, ülkesinde, dilinde, inanışında, cinsiyetinde doğarsa doğsun bütün insanlar bu
evrensel haklara sahip olmalı, bu haklarla yaşamını sürdürebilmelidir.
Dünya’da ve ülkemizde en büyük mutluluğumuz olan çocuklarımızın özgür ve barış dolu bir ortamda hayata başlamaları
bütün demokratik haklarını kullanabilmeleri için bu evrensel
değerlere bütün insanların sahip çıkması gerekiyor. Yönetim
şekilleri, inanışları, dili, coğrafyası ne olursa olsun bütün dünya
ülkeleri geleceğimiz için, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için
özgürlüklere, demokrasiye, barışa, eğitime, fırsat eşitliğine, insan
haklarına, çocuklarımızın haklarına saygı göstermeli, bu evrensel
değerleri yaşam biçimi haline getirmelidir. Herşey, yaşanacak bir
dünya ve çocuklarımız için.
Dr. Osman GÜRÜN
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı
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Çocuk Hakları Sözleşmesi
Bugün dünyada çocuklar insan haklarına sığmayan birçok olaya maruz
kalıyorlar,bize daha iyi ve daha güvenli bir yaşam sunulabilmesi için sahip olduğumuz bu hakları bilmeli ve sonuna kadar saygı göstermelisiniz. UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesinden Kısaltılarak
Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti...
Madde 1: Ben çocuğum. On sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak
vazgeçilmez haklara sahibim.
Madde 2: Bu sözleşmedeki haklar bütün çocuklar içindir; beyaz
çocuk, kara çocuk, kız çocuk, erkek çocuk fark etmez. Doğduğumuz
yer, konuştuğumuz dil de fark etmez. Büyüklerimizin inançlarının,
görüşlerinin farklı olması yüzünden çocuklara ayrım yapılmaz. Bu
haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidir.
Madde 3: Büyükler, çocuklarla ilgili bütün yasalarda, bütün girişimlerde önce çocukların yararlarını düşünürler. Büyüklerimiz bu ödevlerini yapamıyorsa devlet çocuklara bakar ve korur.
Madde 4: Haklarımızın uygulanması için gereken her türlü çaba
gösterilir. Haklarımdan yararlanmam bütün devletlerin güvencesi
altındadır.
Madde 5: Bizi büyüten, yol gösteren büyüklere bizi daha iyi yetiştirsinler diye yardım edilir.
Madde 6: Çocukların yaşamını korumak herkesin ilk görevidir.
Yaşamak her çocuğun en temel hakkıdır.
Madde 7: Her çocuğa doğduğunda bir isim konur. Devlet bu ismi
kaydeder. Çocuğa kimlik verir. Artık çocuk o devletin vatandaşı olur.
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Madde 8: Konan ismim, kazandığım vatandaşlık hakkım ve aile
bağlarım korunur. Bunları değiştirmek için baskı uygulanmaz. Bunlar
benden alınırsa bütün devletler ona karşı çıkar.
Madde 9: Çocuğu ailesinden kimse koparıp alamaz. Ama bazen de
anne baba çocuğa bakamaz durumda olabilir. Çocuk bu durumdan
zarar görebilir. Çocuk zarar görmesin diye çocuğa başka bir bakım
sağlanır.Bu bakım sırasında çocuk anne babasıyla düzenli görüşebilir.
Madde 10: Ayrı ülkelerde yaşayan anne baba ve çocukların birlikte
yaşamaları için her türlü kolaylık gösterilir.
Madde 11: Çocuklar anne babalarının birlikte izni ve haberi olmadan başka ülkelere götürülmezler, oralarda bırakılmazlar. Bunu
yapanlara karşı mücadele edilir.
Madde 12: Beni ilgilendiren konularda benim de görüşlerim alınır.
Büyükler beni dinlerler. Düşüncemi öğrenmeye özen gösterirler. Çok
küçüksem bir büyük de benim adıma konuşabilir.
Madde 13: İsteklerimi ve düşüncelerimi seçtiğim bir yolla açıklayabilirim, resmini çizebilirim ya da yazabilirim. Ama bazı konularda
başka kişiler ve toplum zarar görecekse o konudaki kurallara da uymam gerekir.
Madde 14: Biz çocukların düşüncelerini geliştirmeleri ve istedikleri
dini seçmeleri hakkına saygı gösterilir. Bu konuda bizi yetiştirmekle
yükümlü olan büyüklerimizin de bize yol gösterme hakları ve görevleri vardır. Onlara da saygı gösterilir.
Madde 15: Arkadaşlarımla barış içinde toplanabilirim. Dernekler
kurabilirim. Kurulu derneklere üye olabilirim.
Madde 16: Çocuklar onurlu ve saygın birer insandır. Hiç kimse onların onurlarını kıramaz, onları küçük düşüremez, yaşadığı konut ve
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yapılmasına, çevrenin temizliğine dikkat edilir. Hastalanırsam tedavi
edilirim.
Madde 25: Kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri
çocukların haklarına uygun olarak, çocuklara daha iyi bakmak için
yeniden düzenlenirler.
Madde 26: Bütün çocukların sağlıkları, eğitim hakları, beslenme ve
bakımları güvence altına alınır.
Madde 27: Bana bakmakla yükümlü olanlara bana daha iyi bir yaşam
sağlamaları için gerekirse giyim, barınma ve beslenme konularında
yardım edilir, destek olunur.
Madde 28: Eğitimimi eksiksiz yapabilmem için desteklenir ve korunurum. İlköğretim herkes için parasızdır, kız olsun erkek olsun her
çocuk için zorunludur.
Madde 29: Devlet, benim tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla,
özgür bir toplumda, sorumluluk üstlenecek şekilde yaşamamı sağlar.
Madde 30: Azınlık grubun çocuklarına da herhangi bir ayrım yapılmaz, devlet azınlık gruplardan gelen çocukların haklarını da korur.
Madde 31: Boş zamanlarımı değerlendirmem, oynamam, eğlenmem için çocuk bahçeleri, çocuk kulüpleri, kitaplıklar, spor okulları
açılır. Her çocuk böyle faaliyetlere özendirilir. Bunlardan yararlanmak
hepimizin hakkıdır.
Madde 32: Ben çocuğum. Büyükler gibi bir işte çalışamam. Ben
okula gider ve oynarım. Eğer çalışmak zorunda kalırsam yapacağım
iş eğitimime engel olmamalı, sağlığımı bozmamalı, bende zararlı
alışkanlıklar yaratmamalıdır.
Madde 33: Çocuklar zararlı maddelere karşı korunurlar. Bunları üretenler ve çocuklara verenlere cezalandırılırlar.
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Madde 34: Bedenim bana aittir. Beni bedensel ve ruhsal yönden
örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin verilmez.
Madde 35: Çocukları kaçırıp kötü kişilere satan, onları uygunsuz
şekilde çalıştırmak isteyenlerle tüm devletler mücadele ederler.
Çocukları korurlar.
Madde 36: Büyükler kendi çıkarları için çocukları kullanamazlar.
Madde 37: Hiçbir çocuk insanlık dışı yöntemlerle ya da aşağılanarak
cezalandırılamaz. Çocuklar suç işlemişse uygulanacak cezalar yaşına
uygun gelişmelerini engellemeyecek şekilde ve eğitsel olmalıdır.
Madde 38: İnsanların birbirlerini öldürmesi kötüdür. Savaş insanların birbirlerini öldürmesidir. Çocuklar savaştan korunmalıdır. On
beş yaşından küçük hiçbir çocuk askere alınmaz.
Madde 39: Eğer çocuklar çeşitli nedenlerle zarar görmüşlerse bedensel ve ruhsal sağlıklarına yeniden kavuşmaları için tüm önlemler
alınır. Yeniden topluma kazandırılırlar.
Madde 40: Çocuklar suçun ne olduğunu bilmezler. Bilerek ve isteyerek kimseye zarar vermezler. Suç işleyen çocukların yeniden topluma kazandırılması için özel yasalar çıkarılır, özel kuruluşlar oluşturulur.
Madde 41: Eğer bir ülkenin yasaları bu çocuk hakları sözleşmesine
uygunsa değiştirilmez. Değilse değiştirilir.
Madde 42: Çocukların haklarına ilişkin tüm bu ilkeleri hem çocuklar
hem de büyükler öğrenmeli ve öğretmelidir.
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