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YÖNETİCİ ÖZETİ – ÇOCUKLARDAN NE ÖĞRENDİK? 
CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak; 16 Haziran 2022, perşembe 
günü 45 Belediyemizden 80 çocukla “Çocukları Dinliyoruz” Çevrimiçi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
Çocuk Meclisi olan ya da kurulum aşaması devam eden ve Kent Konseyleri Çocuk-Gençlik Mec-
lislerinde yer alan çocuklarla yapılan çevrimiçi toplantıda, CHP Çocuk Hakları Politika Belgesi tas-
lağına katkı sunacak görüşler dinlenmiştir. Çocuk “katılım ilkesi” gözetilerek gerçekleştirilen toplan-
tıda, “Çocuklar neleri sorun olarak görüyor, neleri talep ediyor, beklentileri ve talepleri neler? ekse-
nindeki üç temel soruya dair yorumlarını ve yanıtlarını paylaşmışlardır. Yetişkinlerin çocuk haklarını 
gözetmediği, çocukları ilgilendiren kararlarda çocuk katılımı” ilkesinin gözetilmediği, çocukların 
yoksulluk, barınma, eğitim, sağlık, çevre, sosyal haklar konularında yaşadıkları sorunlar, oyun 
hakkı başta olmak üzere haklarının yok sayılması öne çıkan başlıklar olmuşlardır. Çocuklar sadece 
çocuklar konusunda değil, ihmal ve istismar, çocuğa yönelik şiddet, gelecek kaygısı, çocuk işçiliği, 
ayrımcılık ve ötekileştirme yanısıra Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma, eğitim sistemine, ekono-
mik krize, gelecek kaygısına, genç işsizliğine, yoksulluğa dair tespitleri ve önerileriyle CHP’den ve 
yetişkinlerden beklentilerini dile getirmişlerdir.  
 
 

 Türkiye’de 23 milyon çocuk bulunmaktadır. 

 Çocuk Hakları Anayasası’ndan haberiniz var mı? 

 Genç işsizlik oranı ABD’de %7,80; Almanya’da %7,70 iken Türkiye’de %21’dir. 

 Gençlerin işgücüne katılım oranı  ABD’de %62 iken Türkiye’de bu oran %53’tür. 

  Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2021 Yolsuzluk Algı Endeksi’ne göre ABD 67puan alarak G20 

ülkeleri arasında 6. sırada Almanya 80 puan alarak 1. sırada yer alırken, Türkiye 38 puan 

alarak 14.sırada yer almaktadır. 

 
 
NE İSTİYORUZ? HAKLARIMIZI İSTİYORUZ 

 Çocukların hakları olduğu kabul edilmiyor, kararlara katılım hakkı1 sağlanmıyor, haklarına 

saygı duyulmuyor, çocuğun üstün yararı2 gözetilmiyor. 

 Ebeveynler onlarla vakit geçirmemizi istiyorlar, bilgisayarla tabletle dışardaki dünyanın teh-

likelerinden bizi koruduklarını düşünüyorlar ama bu sadece onların kolayına gidiyor.  

 Deniz kıyılarına bile fabrika yapılıyor, dumandan ve hava kirliliğinden rahatsızım. Belediye-

ler çöpleri düzenli toplamıyor, toplasa dahi yetişkinler etrafı kirletiyor. 

                                                 
1 Katılım Hakkı - Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS) 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. 
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 sağlanacak-
tır. 
2 Çocuğun üstün yararı – BMÇHS Madde 3/1: Çocuklara ilişkin olarak kamusal ya da özel sosyal yardım kurumları, mahkeme-
ler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan bütün tasarruflarda, çocuğun yüksek yararı öncelikli olarak göz 
önünde bulundurulacaktır.  
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 Lösemi hastası çocuklar için yeterli kan bağışı yapılmıyor. 

 Biz basketbol-futbol oynamak istiyoruz ama saha bulamıyoruz.  

 Doğal afetlerden, depremden en çok çocuklar etkileniyor ve sadece Belediye Başkanlığı 

desteği yeterli olmuyor.  

 Sel de oldu pandemi de oldu, biz bunların etkisini cok fazla görüyoruz. 

 Parkların depremde yıkılması bizim psikolojimizi bozdu.  

 Herkesin eşit olmasini istiyorum mesela babam bana bir şey alabiliyorsa arkadaşımın ba-

bası da ona aynı şeyi alabilmeli. 

 Eğitim sisteminin sürekli değişmesinden çok rahatsızım.3 

 Çocuklar arasinda ayrımcılık yapılıyor. Mesela erkekler bazen kızlardan daha üstün görülü-

yor. 

 İklim değişikliği oluyor. Ben 30 yaşına geldiğimde iklim çok değişmiş olacak. Bu nedenle 

yetişkinlerin çevresini temiz tutmasını istiyorum. 

 Beslenme hakkımızdan bahsedeceğim. İnsanlar ekonomik sebeplerden dolayı ihtiyaçlarını 

karşılayamıyorlar4. 

 Ulasim konusunda çok zorlanıyorum köylere dolmuş gelmiyor ve benim taksi tutmam gere-

kiyor. Köyüme dolmuş gelmesini istiyorum. 

 Çarşı pazarda çocuklara hiç dikkat edilmiyor. Çocukların ayaklarına basılıyor omuzlarına 

çarpılıyor ve özür dilemeden geçip gidiyorlar. Çocuklara saygı duyulmasını istiyorum. 

 Bazen de ailelerin maddi durumu kötü olduğu için bazı çocuklar çalışmak zorunda kalıyor. 

Çalışmak yerine onların da okula, parka gitmesini istiyorum.  

 Yetiskinler bilmeli ki bu dünya size değil çocuklara ve doğmamış bebeklere ait. Yetişkinler 

bunu unutmamalıdır. Bütün çocuklar iyi bir ailede iyi bir eğitimle yaşama hakkına sahip. Bu 

yüzden de bazı ailelerin çocuklarına uyguladığı şiddet önlensin. 

 Paten sürme alanları ve kayak yapacağımız yerler, spor alanları ve güvenli şehirler kurul-

sun; trafik sorunu çözülsün istiyorum. Bir de her yerin beton binalarla dolu olmasını istemi-

yorum. 

 Ben başarıma göre bir okula gidersem bu bana doğru geliyor. Çocukların ihmal edilmemesi 

gerekiyor. Mesela eve bir eşya alınırken bize sorulmuyor. Büyükler bizim sadece evet ya da 

hayır dememizi istiyor. 

 Doğada daha fazla vakit geçirebilmeyi istiyorum. Çünkü eğitim sadece okulda verilmemeli. 

Puan, karne, sınav, ödev bunlar çok fazla zorluyor bizi ve kendimize zaman ayıramıyoruz. 

Kendi zamanımızı özgürce yaşama hakkımız elimizden alınıyor. Bilgi kaynaklarımız sadece 

kitap ve okullar olmamalı. Okul merkezli yaşamak istemiyorum. Doğayla bağ kurmak istiyo-

rum.5 

                                                 
3 Eğitim Hakkı – BMÇHS Madde 27: Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler… 
4 Beslenme Hakkı - BMÇHS Madde 27: Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişmesini 
sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler.  
 
5 Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı - T.C. Anayasası Madde 56 -Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.  
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 Çocuklar bütün dünyada aile içi şiddete maruz kalıyorlar. Bunun engellenmesini istiyorum. 

Ayrıca ülkemizde bir ekonomik kriz var. Aileler çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 

 Çocuk meclisleri daha çok olsun istiyorum.  

 Parti yönetimine katılım hakkım olmasını istiyorum. Yetişkinler tarafından manipüle edilmek 

istemiyorum. Kendi belediyemde düşüncelerimi belirtebilmek istiyorum. Yapılacak etkinlik-

lerde göstermelik katılım hakkı değil gerçek katılım hakkı istiyorum. Çocukların hepsi hakla-

rını bilmiyor. Bu nedenle çocukların hepsinin haklarını öğrenmesini istiyorum. Örneğin bir 

park yapılacağında bize sorulmasını istiyorum. Ben mavi renk isteyebilirim mesela bana 

sorulsun istiyorum.  

 Dünyadaki çocuklarla bir araya gelerek birbirimize kültürlerimizi ve dillerimizi öğretebilme-

mizi istiyorum. 

 Örneğin ilçemizde yıkılan okullar yerine yeni okul yapılmadı. Bunun da çocukların eğitime 

ulaşım hakkını engellediğini düşünüyorum. Özellikle de yeni devlet okulları inşa edilmesi 

gerektiğini düşünüyorum.  

 Çorlu Türkiye’nin en kirli 2. kenti ve hava kirliliğinden çok şikayetçiyim. Ağaç dikme etkinlik-

leri arttırılmalı çünkü bu gelecek en az yetişkinlerin olduğu kadar bizim de! 

 Ülkemizde çocuk haklarına dair sözleşmenin çok da dikkate alınmadığını ve uygulanmadı-

ğını düşünüyorum.  

 LGS’nin kaldırılmasını istiyorum öünkü bu sınava hazırlanırken sürekli evde vakit geçirip 

dersanelere gidiyoruz ve sadece soru çözüyoruz, sosyalleşemiyoruz. 

 Etrafta çok fazla köpek var. Her yeri pisletiyorlar. Bundan şikayetçiyiz ve bunların yapılma-

masını istiyorum. 

 Çocukların çalıştırılmamasını ve çalıştırılan çocukların ailelerine ceza verilmesini istiyorum.  

 Herkesin eşit eğitim şartlarında olmasını istiyorum. 

 Çocukların korunmadığını düşünüyorum. Çocukların güvende olduğunu düşünmüyorum. 

Devletin istismar ve şiddete karşı önlem alması gerektiğini düşünüyorum ama bunun yapıl-

dığını düşünmüyorum. 

 Eğitim hakkı elinden alınan çocuklar için bir şey söylemek istiyorum. Her çocuk eğitim almalı 

ve yaşları gelince istedikleri mesleği yapmalıdır. 

 Bir diğeri ise cinsiyet eşitliği. Daha eşit yaşamak istiyorum. 

 Okulların yenilenmesini istiyorum, daha fazla oyun alanı ve okullara spor salonu istiyorum.6 

                                                 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.  
 
6 Oyun Hakkı: BMÇHS Madde 31: Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun 
eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar.  
Taraf Devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkını saygı duyarak tanırlar ve özendirirler ve çocuk-
lar için, boş zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eşit fırsatların 
sağlanmasını teşvik ederler.  
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 Doğustan sahip olduğumuz hakları kullanamayan birçok arkadaşımız var. Ben şehir merke-

zinde ikamet etmekteyim ve parklar çok güvensiz olduğu için çıkamıyoruz. Ailelerimiz evin 

daha güvenli olduğunu söylüyor. Bunun değişmesini istiyorum. 

 Ben eğitim sisteminden şikayetçiyim. Bir de yıkılan birçok okul görüyorum. Mesela benim 

okulum yıkıldı ve yerine yenisi yapılmadı. Sabahçı öğlenci sistemine geçildi ve bütün düze-

nimiz alt üst oldu. Sınava hazırlanıyoruz ve çok zor. 

 Gelecekten korkmadan yaşamak istiyorum. Parali eğitim istemiyoruz. Çocuk hakları konu-

sunda aileler bilgilendirilmeli. Ben bir proje hazırlıyorum mesela çocukların daha etkin ol-

ması için. Ben bu projeyi daha sonra size sunacağım. 

 Büyüyünce ressam şair ve opera sanatçısı olmak istiyorum. Piyano da çalmak istiyorum 

ama okulumda bu eğitimleri alamıyorum. O yüzden kursa gitmem gerekiyor. Kursa gidince 

de kendime zaman ayıramıyorum ve oyun oynayamıyorum. Her çocuk istediği okula gide-

miyor. Devlet okullarının geliştirilmesini istiyorum. Okullardaki her çocukla fidan dikme et-

kinliği yapılmalı ve herkes çevre bilinci eğitimi almalı. Bizim temel ihtiyaçlarimiz ve oyun 

oynama hakkımız elimizden alınmamalı. 

 Oturduğum yerde sokak hayvanları için kulube ve yardım istiyorum. 

 Eğitim sisteminden memnun değilim. Bizler köy enstitülerinde olduğu gibi, her çocuk birer 

Atatürk olacak gibi eğitilen çocukların aldığı gibi, bir eğitim almak istiyoruz. Çocuk işçiler 

diğer ülkelerde çok azken Türkiye’de bu sayı çok daha fazla. Eğitim sistemimizi düzeltebilir-

sek ekonomimiz de daha iyi olacak. Üniversitelerde de iyi eğitim verildiğini düşünmüyorum. 

 Büyükler bizim sözlerimize önem versin ve kendimize daha fazla güveneceğimiz ortamlarda 

büyümek istiyoruz. Haklarımıza saldırıldığında ağır cezalar almalarını istiyorum. Çocuklar 

eşit koşullarda olmalı. Daha temiz çevrelerde yaşamak istiyorum. 

 Engelli insanlarla çocukların alay ettiğini görüyorum. Çocuklar bunu yapmasın istiyorum ve 

yapanlar da cezalandırılsın. Geri dönüşümlerin çoğaltılmasını istiyorum. İnsanlar ve hay-

vanların daha iyi barınmasını istiyorum. Evi olmayan insanlar var. Onların daha iyi olmasını 

istiyorum ve hastanelerin çoğaltılmasını istiyorum. 

 Fikirlerimizi özgürce ifade edebilmek istiyorum ve ülkemizdeki misafirlerin ülkemize bizim 

davrandığımız gibi davaranmasını ve oyun alanlarına sahip olmak istiyorum. 

 Sanat ve bilim merkezleri artırılsın istiyorum. 

 Her mahallede internete ulaşabileceğimiz ödev ve araştırma yapabileceğimiz kütüphaneler 

olsun. Buralarda kitap da okunsun. Seçme yaşı da 15’e indirilmeli. Okullardaki temizlik so-

runu giderilmeli ve temizlik personeli sayısı artırılmalı. 

 Kültürel aktivitelere, spor aktivitelerine ücretsiz ya da minimum ücretle katılmak istiyoruz. 

Düşük gelirli ailelerin karşılayamayacağı kadar yüksek bu faaliyetler. Çocuk köyleri kurul-

sun. Eşit şartlarda bu köyde vakit geçirelim, sebze ekelim, hayvanlarla vakit geçirelim. Okul-

larını bitiren abiler, ablalar bize ders versin. 

 Büyüklerimiz çevreyi kirletmesin, yiyecekleri ve çevreyi bozmasın, sınav stresiyle yaşamak 

istemiyorum. Yarışmacı eğitim sistemi yerine daha çağdaş bir eğitim sistemi istiyorum. İşsiz 
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anne-babaların iş bulabilmelerini istiyorum. Çocuklarına daha iyi bir hayat verebilmelerini 

istiyorum. 

 Burası küçük bir yer olduğu için çocukların aktivite yapabileceği sinema, piknik alanları yok. 

Bunun gelişmesini istiyorum. 

 Barış ve huzur istiyoruz. Eğitimde eşitlik istiyoruz. Özellikle okullarda küçük düşürülmemek 

istiyoruz. Çocuklar aslında mutlu huzurlu ve güvenle yaşamak istiyoruz. Çocuk kurumlarına 

bağışta bulunabiliriz. Oyuncak, para bağışı yaparsak eşitliği sağlayabiliriz. Hayatlarını so-

kaklarda geçiren çocuklar için annesiz babasız çocukları evlat edinebiliriz. Çocuk hakları 

projeleri düzenleyebiliriz, haklarını öğretebiliriz. Çocuk hakları sözleşmesine yeni maddeler 

eklenmeli ve bu anlaşma dünyaya yeniden sürülerek anlaşmaya imza atmamış ülkeler de 

katılabilir. 

 Yaşama, eğitim, sağlık gibi temel haklarımızdan yoksun olmak istemiyoruz. Daha fazla park 

istiyoruz. Parklar yapılıyor ama hep aynı çeşit parklar. Fabrikaların da şehir merkezlerinin 

dışında olmasını istiyorum. Çevreyi kirletiyorlar. 

 Eğitim yeterli değil. Yüzyılımızda daha fazla teknolojiyi kullanmaliyiz ve sosyal açıdan da 

gelişmeliyiz. Ayrıca pratik kazanamıyoruz işlerle ilgili. Eğitim sadece okullarda olmamalı. 

 Eğitimden cok şikayetçiyim. Lgs kalksın istiyorum. İstediğimiz okullara gidemiyoruz. Merzi-

fon’da spor alanları ve parklar çok az. Olanlar da tehlikeli. Ücretli parkları da gereksiz bulu-

yorum. Bu eşitligi de bozuyor herkes gidemeyebiliyor. Ayrıca ücretli kurslar da kalksın her-

kes gidemiyor. Çalışma ortamlarımız ise cok kısıtlı. Sadece kütüphaneler var çalışmak için 

daha fazla yer istiyoruz. 

 Okullarda spora daha fazla önem verilsin ve sanat dersleri 2 ders olsun. Gerekmedikçe on-

line ders yapılmasını istiyoruz. 

 Biz çocuk olarak görülüyoruz bilgilerimiz yetersiz olabilir ama haklarımız var. Aileler maddi 

açılardan yetersiz ve bu nedenle çocuklar çalışabiliyor. Onun yerine eğitim alamalılar. Temiz 

bir çevrede yaşamak, hayal kurmak istiyoruz. Biz çocuklar kenti yetişkinlerden daha cok 

kullanıyoruz. Bu nedenle bizim daha fazla fikrimizin alınmasını istiyoruz. 

 Eğitim hakkkında konuşmak istiyorum. Özel okullarla devlet okulları arasında çok fazla fark 

var. Dışardan gelenler okulun kalitesini düşürüyor. Onlar başka okullarda eğitim görsün is-

tiyorum. 

 Her çocuk yüksek eğitim koşullarına sahip olmalı. 

 Çocukların toplu ulaşımdaki haklarından bahsedeceğim. Biz genellikle ayakta kalıyoruz ya 

da ağır çantalarımızla sıkıştırılıyoruz. Otobüslerde ayakta kalıyoruz hep. Bu sorunun çözül-

mesini istiyoruz. 

 Okullardaki eğitimden şikayetçiyim ben de. Okullardaki eğitimler eşit tutulmuyor. Mesela 

müzik ya da resim gibi dersler öğretmenler tarafından düzgün verilmiyor ama sınav zamanı 

gelince bize düşük puan verebiliyorlar. Ayrıca çocuk meclisleri her ilde olmalı. 

 Düşüncelerimiz ve duygularımız buüyükler tarafından önemsensin. Engelli çocukların sos-

yalleşmesi için daha fazla alan istiyorum. Selçuk’ta toplam 2 hastane var. Spor alanı da yok 

daha fazla açılsın istiyorum.  

mailto:gulizar.bicerkaraca@chp.org.tr
http://www.chp.org.tr/


  
 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ                                                                            GENEL MERKEZ                                     
 
 

Gülizar BİÇER KARACA 
İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  

Tel: (0312) 207 4064   Faks: (0312) 207 4066 
e-posta: gulizar.bicerkaraca@chp.org.tr 

CHP Genel Merkezi Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü 06520 Ankara 
www.chp.org.tr 

 Çocukların beslenme, oyun haklarından daha çok yararlanmasını istiyorum. Çocuk işçiler 

olmasın istiyoruz. Büyükler bize daha cok saygı duysun istiyoruz. 

 Düşücelerimizi ifade edebileceğimiz daha çok yer olsun istiyoruz. 

 Haklarımızı bilmiyoruz. O yüzden çiğneniyor bu haklar. Bütün çocuklar haklarını kullanabil-

meli. Bu nedenle eğitimler verilmeli. 

 Taşımalı sistem değiştirilmeli ve köy okulları yeniden açılmalı. Çocukların güvenliği sağlan-

malı, hoşgörü ve eşitlik istiyoruz. Çocuk hastalıklarında kullanılan ilaçlar ücretsiz olsun, kötü 

sözlere maruz kalmamak istiyoruz. 

 Çocuk istismarı günümüzde çok arttı ve buna karşı savunmasız kalıyoruz. Belediyelerde 

savunma dersleri verilebilir. Psikolojimizi nasıl düzeltebiliriz, kendimizi nasıl savunabiliriz bil-

miyoruz. 

 Temiz bir dünya ve Türkiye istiyoruz. Kaynaklar tüketilmesin ve barış istiyoruz. Haklarımızı 

yarın için değil bugün için savunmalıyız. 

 Bazı ailelerde çocuklara söz hakkı verilmeli. Hak verilmeyip çocuk haklarını istediğinde şid-

det uygulanabiliyor. Bu da çocuk istismarına sebep oluyor ve bu engellenmeli. Parklarda da 

alkol tüketiliyor. Onların şişeleri de oluyor. Bunları istemiyorum. 

 Biz de siz büyüklerimiz gibi, sadece uyanık olduğumuz saatlere sahibiz. Örneğin siz yetiş-

kinler işe gittiğinizde ortaya somut bir şey koyup karşılığında para kazanıyorsunuz. Madem 

bize mesleğiniz ne dendiğinde öğrenciyim diyoruz, ben de size mesleği olan biri olarak bir 

soru sormak istiyorum: 

 Size çalışmanız karşılığında para yerine puan, belge veya karne verseler ne hissedersiniz? 

 Her akşam evde dinlenmek yerine ödev yapacaksın deseler ne hissedersiniz? 

 Okuldan eve geldiğimizde günün tamamı geçmiş oluyor. Ödevleri bitirmek için de uyku sa-

atimizden çalıyoruz. Ertesi gün yine erken uyandığımız için yeterli uyku da alamıyoruz. Peki 

bu şartlar altında, yoğun tempoda kendimize nasıl zaman ayıracağız¬? Aylar, yıllar böyle 

geçiyor… Oysa büyük, küçük, genç, yaşlı, zengin, fakir herkesin kendi zamanını özgürce 

yaşama hakkı vardır. Bizim bu hakkımız kısıtlanıyor. 

 
ÇOCUKLARIN YETİŞKİNLERDEN TALEPLERİ 

 Çocuklarla elele olunmalı, büyükler çocuklardan çok şey öğrenebilir. 

 Çocuk işciler sorunu çözülmeli 

 Daha cok soz hakkı sağlanmalı, sen çocuksun sus denmemeli  

 Devlet özel okul ayrımı ortadan kaldırılmalı 

 Çocuk kütüphane ve hastaneleri artırılmalı 

 Okul servis denetimleri sıkı yapılmalı 

 Çocukların özel hayatına, özel alanlarına saygı duyulmalı, müdahale edilmemeli, izinsiz 

günlükleri okunmamalı 

 Disleksi cocuklar icin uzman öğretmenler olmalı 

 Gen tedavi yontemleri kullanılmalı 
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 Akran zorbalığı ve siddet engellenmeli 

 Seçmeli dersler dayatılmamalı, öğrenciler kendileri ders seçebilmeli 

 Oyun hakkı kısıtlanmamalı 

 Mülteci karşıtlığı yapılmamalı 

 Başarı, ırk, cinsiyet ayrımı sona ermeli 

 Yetişkinler, çocuklarin hayallerine müdahale etmemeli 

 Çocuklar, açık alanlarda vakit geçirebilmeli 

 Oyun alanları artırılmalı 

 Çocuk Hakları eylem Planları Belediyeler tarafından hazırlanmalı 

 Park-kğtğphane vb yapımlarında, çocuk projelerinde anketlerle çocuklara danışılmalı  

 Eğitim sistemi ezbercilikten kurtarılmalı, LGS kalkmalı 

 BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme uygulanmalı 

 Devlet çocuğa karşı ihmal, istismar ve şiddete karşı önlem almalı 

 Sağlık hakkı ve ücretsiz temiz suya erişim hakkı sağlanmalı 

 Yaşam alanları, şehirler “güvenli” hale getirilmeli 

 Yıkılan okullar yerine yenileri yapılmalı 

 Taşımalı eğitim sisteminden vazgeçilmeli 

 Paralı eğitim son bulmalı, kurslar, atölyeler düşük ücretli/ücretsiz her çocuğa sağlanmalı 

 Evsizler için barınma imkanları sağlanmalı 

 Çocuk Meclisleri kararları hayata geçirilmeli 

 Sanat ve kültür merkezleri, bilim merkezleri açılmalı 

 Seçme yaşı 15’e indirilmeli 

 Çocuk Köyleri kurulmalı 

 Anlamsız savaşlara son verilmeli 

 İşsiz anne babalar para kazanabilmeli 

 Tüm belediyeler Unıcef Çocuk Dostu kent olmalı 

 Fabrikalar, yaşadığımız yerlerden uzak olmalı 

 Teknoloji entegrasyonu sağlanmalı 

 Üniversite mezunu işsizler için devlet bünyesinde en az 1 yıl deneyim kazandıracak belge 

verilmeli 

 Her alanda adalet sağlanmalı, tüm çocuklar eşit olmalı 

 Yeteneğe göre okullara alım yapılmalı, her çocuk istediği mesleği yapmalı 

 Tüm türkiye’de Çocuk Belediyeleri hayata geçirilmeli  

 Okul Meclisleri’nde çocuklara ve yetişkinlere çocuk hakları öğretilmeli 

 Fırsat eşitsizliği sona ermeli 

 İstismara karşı çocuklar güçlendirilmeli, psikoloji ve savunma dersleri verilmeli  
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ÇOCUKLARIN ÖNERİLERİ 

 Çocukların doğrudan ulaşabileceği 153 gibi şikâyet hatları oluşturulmalı 

 18 yaşına dek her birey çocuktur, tüm çocuklar için ulaşım ücretsiz olmalı 

 Devlet özel okul ayrımı kalkmalı, devlet okullarında yabancı dil eğitimi artırılmalı 

 Okul bahçeleri otopark olarak kullanılmamalı 

 Çocukların tüm Türkiye’yi tanıması için geziler düzenlenmeli 

 AVM gibi kalabalık yerlerin girişlerine çocuk hakları tabelaları asılmalı 

 Çocuk haklari egitimi verilmeli ozellikle de anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda ogrenme ve 

pekistirilme yapilmali 

 Seçme yaşı 15’e düşürülmeli 

 Kriz afet planı hazırlanmalı 

 Köy Enstitüleri modelindeki gibi sınava dayalı değil tarım-hayvancılık-sanayi vb için uygula-

malı Pratik eğitim sistemi getirilmeli  

 Çocuk Belediyeleri kurulmalı 

 Çocuk Bakanlığı kurulmalı 
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