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ÖNSÖZ 

 Katılım, demokratik yönetimin en önemli özelliğidir. Demokrasinin temel 

taşıdır. Bu nedenle katılımın olmadığı bir demokrasi düşünülemez. Okullar, 

öğrencileri toplumsal hayata hazırlayan en önemli kurumdur. Öğrenciler, okuldan 

mezun olduktan sonra kendilerini bulacakları sosyal toplumda demokrasinin bir 

gereği olan katılım hakkını kullanacaklardır. Fakat, öğrenciler, bu hakkını okuldan 

mezun olup da gerçek hayata atıldığında kullanacak olurlarsa bir takım sorunlar 

yaşanabilir. Bu nedenle öğrenciler katılım hakkını okulda kullanmaya 

başlamalıdırlar. Öğrenciyi demokratik bir toplumda yaşamaya hazırlamasının 

yanı sıra eğitimin kalitesi açısından da öğrenciler katılım hakkını okulda yeterince 

kullanabilmelidirler. Eğer bir birey kendisi ile ilgili olarak alınan kararlarda aktif 

olarak yer alıyorsa bu kararlara uyması çok daha kolay olur. Bu durum, 

öğrencinin motivasyonunu ve okula bağlılığını artırır. Bu da genel anlamda 

eğitimin kalitesini artırır. Ayrıca, öğrencilerin görüşlerini özgürce ifade etmesine 

olanak tanınırsa, topluma kendini ifade edebilen, özgür düşünebilen, yaratıcı ve  

daha sağlıklı bireyler yetiştirilmiş olur. 

   
İlköğretim okulu öğrencilerinin katılım hakkını kullanma durumlarına ilişkin 

sınıf öğretmenlerinin görüşlerini betimlemeyi amaçlayan bu araştırma beş 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın problemi, amacı ve önemi 

tartışılmış, araştırmanın sınırlılıklarına ve araştırmada kullanılan tanımlara yer 

verilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın kuramsal temelleri bulunmaktadır. 

Araştırmanın üçüncü bölümünde araştırmanın yöntemine, dördüncü bölümde ise 

araştırmadan elde edilen bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. Beşinci bölümde ise 

araştırmanın sonuçları ve önerileri bulunmaktadır. 

 Araştırmanın başlangıcından bitimine kadar ilgi ve desteğini gördüğüm tez 

danışmanın Doç Dr. Yasemin Kepenekçi’ye, araştırmanın bir kısmında bilgilerine 
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başvurduğum hocam Prof.Dr. İnayet Aydın’a, manevi destekleri ile hep yanımda 

olan eşime en içten teşekkürlerimi sunarım.  
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ÖZET 

 

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN KATILIM HAKKINI KULLANMA 
DURUMLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

 

Özyıldırım, Tülay 

Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Yasemin Kepenekçi 

Mayıs, 2007, 102+XIV Sayfa 

  

 Bu araştırma, İlköğretim okulu öğrencilerinin katılım hakkını kullanma 

durumlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüş ve önerilerini saptamayı 

amaçlamaktadır. Tarama modelindeki araştırmanın evrenini Ankara Büyükşehir 

Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 542 resmi ilköğretim okulunda görevli 9359 

sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma örnekleminde 358 sınıf öğretmeni 

bulunmaktadır.  

 Verilerin toplanması aşamasında öğrencilerin katılımına ilişkin alanyazın 

taranmış, ilgili kavramlar incelenmiş ve bunlar birer soru ifadesine dönüştürülerek 

anket maddeleri oluşturulmuştur. Anket maddeleri oluşturulurken uzman 

görüşüne başvurulmuştur.  

 Elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Kamu ilköğretim 

okullarında görevli sınıf öğretmenlerinin kişisel bilgilerinin çözümlenmesi için 

yüzde ve frekans, katılım hakkının kullanımı ve bu hakkın kullanımının engelleri 

ile ilgili görüşler ile ilgili yanıtların aritmetik ortalama ve standart sapmaları 
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hesaplanmıştır. Katılım hakkının kullanımı ve engellerine ilişkin görüşlerin 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği t-testi ile, yaş, mesleki 

kıdem, sınıf mevcudu, okul mevcudu ve okulun bulunduğu sosyo-ekonomik-

kültürel çevreye göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) ile sınanmıştır.  

 Araştırma sonuçlarına göre ilköğretim okulu öğrencilerinin katılım hakkını 

kullanma boyutuna ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinde mesleki kıdem, sınıf 

mevcudu, okul mevcudu ve okulun bulunduğu sosyo-ekonomik-kültürel-çevre 

değişkenlerine göre farklılık bulunmaktadır. Katılım hakkını kullanımının 

engellerine ilişkin boyutunda ise öğretmenlerin görüşlerinde okul mevcudu ve 

okulun bulunduğu sosyo-ekonomik-kültürel çevre değişkenlerine göre farklılık 

bulunmaktadır. Okul mevcudu ortalama bir sayıya sahipse öğrenciler katılım 

hakkını daha fazla kullanmaktadırlar. Ayrıca üst sosyo-ekonomik-kültürel çevrede 

bulunan okullardaki öğrenciler de katılım hakkını daha fazla kullanmaktadırlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii

ABSTRACT 

THE OPINIONS OF PRİMARY SCHOOL TEACHERS 

RELATED TO THE USAGE OF THE PARTICIPATION RIGHTS 

OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

Özyıldırım, Tülay 

Master, Department of Educational Sciences 

Thesis Supervisor: Asociate Proffecor Dr. Yasemin Kepenekçi 

May 2007, 102+XIV Pages 

 This research aimed to find out the opinions and the suggestions of 

primary school teachers related to the usage of the participation rights of primary 

school students. 

 This is a descriptive survey and the reasearch population consisted of 

9359 primary school teachers who were working in 542 state run basic education 

schools in the area of Metropolitan Municipality of Ankara (Altındağ, Mamak, 

Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Gölbaşı and Sincan). Research 

sample composed of 358 primary school teachers.  

At the phase of gathering data, literature, related to student participation, 

has been reviewed, related aspects have been examined and questionnaire 

items have been constituted by transforming these reviews into question 

sentences. While questionnaire items were being constituted, experts’ opinions 

have been called upon. 

 When analysing the data, the Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) was used. With regard to personal information of primary school teachers  

frequencies and percent were given. The arithmetic mean and standart deviation 
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was found related to the usage of participation rights and the handicaps of using 

the participation rights. In order to find out whether or not the opinions ofprimary 

school teachers related to the using the paricipation rights and the handicaps of 

using the participation rights differs in terms of their sex, the t-test was used. The 

Variance analysis (ANOVA) was used in order to find out whether or not the 

opinions of primary school teachers related to paricipation rights and it’s 

handicaps differs in terms of their age, professional experience and the size of 

the class and the school and the social-economic-culturel environment of the 

school in which they work currently. 

 According to the results of the research, the opinions of the the primary 

teachers related to the usage of the participation rights of the primary school 

students differ in terms of their, the size of the class, the size of the school and 

social-economic-culturel environment of the school. The opinions of the primary 

school teachers related to the handicaps of using the participation rights of the 

primary school students differ in terms of the size of the school and the social-

economic-cultural environment of the school. If the size of the school is at the 

average the students can more use the participation rights than the others. Also, 

the students who are studying at the high social-economic-culturel schools can 

more use participation rights than the others. 
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BÖLÜM I 
 

Giriş 
 
              Bu bölümde araştırmanın problem durumu açıklanmış; araştırmanın 

amacı, önemi, sınırlılıkları ve tanımlar verilmiştir. 

 

 

Problem 
 

Toplumların çocuğa verdiği değer, bir toplumun gelişmişlik düzeyi 

hakkında bilgi vericidir. Bebek ölüm oranlarının yüksek olduğu ülkelere 

bakıldığında, bu ülkelerin az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler olduğu 

dikkati çeker.  Eğer bir toplum geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak 

istiyorsa, yapılması gereken en önemli işlerden biri, çocuklara gereken önemin 

verilmesidir. Toplumun geleceğini oluşturacak olan çocukların sağlıklı ve mutlu 

bireyler olarak yetişebilmesi için gereken önlemler alınmalı ve bu konuda gerekli 

düzenlemeler titizlikle yapılmalıdır.  

 

Dünya çocuklarının durumuna bakıldığında durumun genel olarak hiç de 

hoş olmadığı dikkati çekmektedir. Bugün dünyada birçok çocuk yoksullukla karşı 

karşıyadır. Yoksulluk, çocukları, yaşama, büyüme ve gelişme açısından gerek 

duydukları imkanlardan yoksun bırakarak çocukluk dönemini her yönden tehdit 

eder. Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar,  yaşama, sağlık, beslenme, eğitim ve 

katılımla birlikte olumsuzluk, sömürü ve ayrımcılıktan korunma hakkı gibi birçok 

haktan yoksun kalmaktadırlar. Milyonlarca çocuğun beslenme, su ve sanitasyon, 

temel sağlık hizmetleri, barınma, eğitim ve bilgilenme haklarından yoksunluğu 

ciddi düzeydedir. Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar haklarından 

yararlanamamakta, potansiyellerini tam olarak geliştirememekte ve topluma eşit 

üyeler olarak katılamamaktadırlar (UNICEF, 2005, 15). 
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Yoksulluğun dışında çocuklar için diğer bir tehdit unsuru da çatışma 

ortamlarıdır. Gelişmekte olan birçok ülkede yoksulluk, umutsuzluk, korku ve 

mevcut kaynaklar için amansız mücadele çatışmaya yol açmaktadır. Bu çatışma 

ortamlarından en çok etkilenenler ise çocuklardır. Çocuklar bu çatışmalarda 

ölmeseler bile, yakınlarını yitirebilmekte; şiddete yakından tanık olmanın, 

yoksulluğun ya da sevdiklerini yitirmenin getirdiği psiko-sosyal sorunlarla baş 

başa kalmaktadırlar. Çocuklar bu çatışmalarda zorla silah altına alınabilmekte, 

çeşitli işlerde köle olarak kullanılabilmektedir (UNICEF, 2005, 39). 

   

Günümüzde, AIDS yüzünden anne veya babasını kaybeden milyonlarca 

çocuk bulunmaktadır. 2003 yılı sonu itibariyle 15 milyon çocuk bu hastalık 

yüzünden kimsesiz kalmıştır. Anne ya da babadan herhangi birinin olmayışı, 

çocuklara bakacak kişinin olmamasından öte anlamlar ifade eder. Bu kayıp, 

çocuğun yaşamını her yönüyle etkiler (UNICEF, 2005, 67).  Yapılan bu 

açıklamalara bakıldığında, günümüzde çocukluğun yoksulluk, çatışma ortamları 

ve AIDS gibi sebeplerden dolayı anne veya babasını kaybetme yani kimsesiz 

kalma gibi nedenlerden dolayı tehdit altında olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Dünyadaki çocukların durumu her ne olursa olsun, Çocuk Hakları’na Dair 

Sözleşme’ye göre çocukların sahip olması gereken hakları vardır. Bunlar genel 

olarak; yaşamsal haklar, gelişme hakları, korunma hakları ve katılma hakkıdır. 

Araştırmanın konusu olan katılım hakkı aşağıda ele alınacaktır. 

 

Katılım, bir toplum içinde birbirine benzemediği gözlenen, hatta bazen 

çelişen davranışların ortak adı olarak kullanılan bir kavramdır (Miser, 2000, 8). 

Bir yetişkinin bir halk eğitimi programını izlemesi, öğrencinin sınıfta dersi soruları 

ve düşünceleriyle zenginleştirmesi, bir muhtar seçiminde oy kullanmak veya 

cumhurbaşkanı adayı olmak, dernek, sendika gibi toplumsal örgütlere üye 

olmak, sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklerin alıcısı olmak “katılım” örnekleridir 

(Miser, 2000, 8). 
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Katılım sözcüğünün anlamını oluşturan üç özellik şöyle belirlenebilir 

(Miser, 2000,9): 

-Katılım, katılımcıların elde etmek istediği hedeflere varmalarının bir 

aracıdır. 

-Katılım, katılımcıların toplumsal kaynaklar ve kurumlar üzerindeki ortak 

denetimini sağlamaya ve artırmaya yöneliktir.  

-Katılım, bir topluluk içindeki yeniliklerin planlanmasına ve 

uygulanmasına, olanaklı olduğunca çok sayıda ilgili insanın karışması ve yenilik 

üzerinde oydaşma sağlamasıyla gerçekleşir. 

 

Çocuğun ailede ve toplumda aktif bir rol kazanmasını sağlamaya yönelik 

haklar ise çocuğun katılım haklarıdır. Bu haklar, görüşlerini açıklama ve 

kendisini ilgilendiren konularda karara katılma, dernek kurma ve barış içinde 

toplanma gibi haklardır.  

 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin uygulanması ve diğer bütün 

maddelerin yorumlanmasında temel önem taşıyan ilkelerden biri, belirli bir görüş 

oluşturma yeteneğine sahip her çocuğun, kendini ilgilendiren bütün konularda 

görüşlerini serbestçe ifade edebilmesi, bu görüşlere yaşı ve olgunluk derecesi 

gözönüne alınarak gereken önemin verilmesidir (m.12). 

 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin katılım hakkı dışında olan ilkeleri 

daha önceki bildirilerde de yer almıştır. Katılım hakkı ise ilk kez Çocuk Haklarına 

Dair Sözleşme ile gündeme gelmiştir. Bunun gerekçesi ise şudur: Çağımızda 

ideal yönetim modeli demokrasidir. Demokrasinin temel prensipleri katılımcılık, 

insan hak ve özgürlükleri, çoğulculuk ve hukukun üstünlüğüdür. Bireyler 

doğumlarından itibaren ailede ve toplumda bu prensipler içinde büyümezlerse 

yetişkin olduklarında bu kavramlara göre yaşayamazlar. Bu nedenle demokrasi 

toplumunda yaşayacak olan bireylerin yetişmeleri için gereken kurallar Çocuk 

Haklarına Dair Sözleşme’de belirlenmiştir.  
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Okul ortamında çocukların katlım haklarının gerçekleşmesi, demokratik 

eğitim ve öğretim sürecinde kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrenci merkezli 

olması ile sağlanabilir. Ancak eğitimin demokratik olması, öğretmenlerin 

demokratik tutumu ve davranışları kazanmış olmaları yanında, öğretim 

etkinliklerinde kullanılan yöntem ve tekniklerin de, çocukların katılım hakkını 

kullanmalarına fırsat verecek içerikte olmasına bağlıdır. Okullar, öğrencilerin 

demokrasiyi yaşayarak öğrendikleri yerler olmalıdır. Bu da ancak, öğrencinin 

kendi eğitimi ile ilgili konularda alınan kararlara katılmasıyla mümkündür. 

 

Çocukları, demokratik bir toplumda hayata hazırlamak için, onlara, okulda 

karar alma sürecine aktif olarak katılabilmeleri ve sorumluluk alabilmeleri için 

gerekli fırsatlar verilmelidir. Bu amaçla öğrencilerin kendilerini ifade 

edebilecekleri, okul konseyleri, disiplin kurulları olmalı, okul programları 

hazırlanırken öğrencilerin de görüşleri alınmalıdır. Bunların gerçekleştirilmesinde 

okulun rolü oldukça önemlidir (Pais, 1999, 17). 

 

Farklı ülkelerde, öğrencilerin okuldaki katılım hakkını kullanmaları ile ilgili 

farklı uygulamalardan bahsedilebilir. Örneğin, Fransa’da, seçilmiş öğrenciler, 

Ulusal Eğitim Kurulu’nda yer almakta ve eğitim sistemi ile ilgili önemli 

tartışmalara katılabilmektedirler. Bulgaristan’da, 14 yaşın üzerindeki çocuklara, 

sunulan öneriler doğrultusunda gitmek istedikleri okul ve eğitim programı 

hakkındaki tercihlerini açıklama hakkı tanınmaktadır. Kolombiya’da ise, 

öğrenciler okul aktivitelerinin planlanmasına katılabilmektedirler (Pais, 1999, 18). 

  

 Demokratik bir toplumda yaşamanın temel gerekliliği olan katılım hakkı 

insanlar tarafından hayatın bütün alanlarında etkin bir şekilde kullanılabilmelidir. 

Geleceğin yetişkinleri olan çocuklar ise katılım hakkını hayatın her alanında 

özellikle de okullarda aktif bir şekilde kullanabilmelidirler. 
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Bu araştırmanın problemi, sınıf öğretmenlerinin ilköğretim okulu 

öğrencilerinin katılım hakkını kullanma durumlarına ve bu hakkın kullanımının 

engellerine ilişkin görüşlerinin neler olduğudur.  

 

 
Araştırmanın Amacı 

 
Araştırmanın amacı, Ankara İli Belediyesi sınırları içinde yer alan kamu 

ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin, ilköğretim okulu 

öğrencilerinin okuldaki katılım hakkını kullanma durumlarına ve bu hakkın 

kullanımının engellerine ilişkin görüşlerini saptamaktır.  

 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır. 

 

Sınıf öğretmenlerinin;  

1. İlköğretim okulu öğrencilerinin katılım hakkını kullanma durumlarına 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. İlköğretim okulu öğrencilerinin katılım hakkını kullanmalarının 

engellerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. İlköğretim okulu öğrencilerinin katılım hakkını kullanmalarına ve bu 

hakkın kullanımının engellerine ilişkin görüşleri; 

a. Öğretmenlerin yaşlarına, 

b. Öğretmenlerin cinsiyetlerine,  

c. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine, 

d. Öğretmenlerin tutumlarına, 

göre farklılaşmakta mıdır?    
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Araştırmanın Önemi 

Çocuk hakları konusu yıllardır ülkelerin öncelikli sorunlarından birisi 

olmuştur. Bu amaçla tarih boyunca çeşitli yasal düzenlemelerle çocukların 

hakları korunmaya çalışılmıştır. Fakat; özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde bu yasal düzenlemelere rağmen çeşitli nedenlerle çocukların hakları 

yeterince korunamamıştır.  

  

Çocuk Hakları’na Dair Sözleşme’ye göre çocukların hakları yaşamsal 

haklar,  gelişme, korunma ve katılma hakları olmak üzere genel olarak dört 

grupta incelenir. Bu araştırmada, öğrencilerin katılım hakkını ne kadar 

kullandıkları konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşleri alınacaktır. Elde edilen 

verilerin, çocuğun toplumda ve ailede aktif rol alabilmesini sağlayacak katılım 

hakkını en iyi şekilde kullanabilmesi için, eğitim kurumlarının bu konuda üzerine 

düşen sorumlulukları yerine getirmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

 

 
Sınırlılıklar 

 
Bu araştırma, Ankara İli Belediyesi sınırları içinde bulunan Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı kamu ilköğretim okullarında 1., 2., 3., 4. ve 5. sınıflarda görev 

yapan sınıf öğretmenlerinin konuya ilişkin görüşleriyle sınırlıdır. 

 

 

Tanımlar 
 

Kamu İlköğretim Okulu: Ankara ili merkez ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı ilköğretim okullarıdır. 

Öğretmen: Araştırma kapsamında yer alan kamu ilköğretim okullarında görev 

yapan sınıf öğretmenleridir.  

Öğrenci: Araştırma kapsamında yer alan kamu ilköğretim okullarında 1., 2., 3., 

4. ve 5. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerdir. 
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Katılım hakkı:  Çocuğun görüşlerini serbestçe açıklama, kendisini ilgilendiren 

herhangi bir konuda karara katılma hakkıdır. 
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BÖLÜM II 

KURAMSAL TEMELLER 

 

Bu bölümde konu ile ilgili kavramlar tartışılmıştır. 

 
Çocuk ve Çocuk Hakları 

 
Toplumların çocuğa verdiği değer, bir toplumun gelişmişlik düzeyi 

hakkında bilgi vericidir. Bebek ölüm oranlarının yüksek olduğu ülkelere 

bakıldığında, bu ülkelerin az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler olduğu 

dikkati çeker.  Eğer bir toplum geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak 

istiyorsa, yapılması gereken en önemli işlerden biri, çocuklara gereken önemin 

verilmesidir. Toplumun geleceğini oluşturacak olan çocukların sağlıklı ve mutlu 

bireyler olarak yetişebilmesi için gereken önlemler alınmalı ve bu konuda gerekli 

düzenlemeler titizlikle yapılmalıdır.  

 

Çocuk haklarının korunması sorunu, tüm dünyada günümüzün en önemli 

sorunlarından biridir. Tarihsel süreç içerisinde çocukların korunması 

gerekliliğinin yöntemi ve esasları değişiklik göstermiştir. Yapılan değişiklikler 

sonucu çocuk hakkı konusunda birçok uluslar arası sözleşme imzalanmış, 

çocukların korunmasına ilişkin düzenlemeler yasal güvence altına alınmıştır. 

Bunların en önemlisi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’dir  (Akarslan ,1998,72). 

 

Türk Hukukunda çocukların korunmasına ilişkin çerçeve 1982 Anayasa’sı 

ile oluşturulmuştur. Anayasa’nın 41., 42., 50., 56., 58., 60., 61. ve 62. 

maddelerinde çocuk ve çocuk haklarını özel olarak koruyan hükümler 

bulunmaktadır. 41 inci maddede , “Aile toplumun temelidir... Devlet ailenin huzur 

ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması... için gerekli tedbirleri alır, 

teşkilâtı kurar” hükmü yer almaktadır. Burada aileye sunulacak hizmetler için 

örgütlenmeye gidilmesi, bu amaçla da anne ve çocuğun korunması 



 9

amaçlanmaktadır. Anayasa’nın 42. maddesine göre “ Kimse eğitim hakkından 

yoksun bırakılamaz; ilköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve 

devlet okullarında parasızdır. Devlet maddi imkânlardan yoksun başarılı 

öğrencileri öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla 

gerekli yardımları yapar; özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları 

yetiştirmek için gerekli tedbirleri alır.” şeklinde ifade edilmektedir. Bu maddeden 

de anlaşılacağı üzere Anayasa’da yer alan bu maddeyle çocukların eğitim 

hakları garanti altına alınmış olmaktadır. 56. maddede sağlık hizmetleri ve 

çevrenin korunması vurgulanırken, 58. maddede ise “Devlet gençleri alkol 

düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk kumar ve benzeri kötü 

alışkanlıklardan, cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” ifadesine yer 

vermektedir. 62. madde yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının 

çocuklarının eğitimi, kültürel gereksinimlerinin karşılanması, anavatanla 

bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması gibi konularda 

devletin yerine getirmesi gereken görevlere yer vermektedir. 61. maddede 

“korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması” için devletçe gerekli 

tedbirlerin alınacağı belirtilmektedir.  

 

Anayasada çocuklarla ilgili özel olarak belirlenmiş olan bu maddelerin 

dışında, Anayasa’nın, “kişinin hakları ve ödevleri” bölümünde yer alan kişi 

haklarından “ herkes” kavramı içerisinde, çocuklar da yararlanırlar (Akyüz, 2000, 

9). 

 

Uluslar arası hukukta, ise çocuğun haklarını koruyan en önemli yasal 

metin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989 tarihinde 

benimsenmiş ve 2 Eylül 1990 da yürürlüğe girmiş olan Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme’dir.  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ülkemizde 27 Ocak 1995 tarih ve 

22184 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 4058 sayılı kanunla iç hukuk 

kurallarına dönüşmüştür.  
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Çocuk hakları genelde çocuğun yaşamasına, gelişmesine, korunmasına 

ve katılımına ilişkin ögeleri içermektedir. Başta gelen ve en büyük hak sayılan 

yaşama hakkı, yeterli yaşam standartları ve sağlık hizmetlerinden en iyi biçimde 

özgürce yararlanmayı öngörür. Çocuğun gelişmesine ilişkin haklar arasında ise 

eğitim, bilgilenme, oyun, boş zaman ve kültürel etkinliklere katılma hakları ile 

birlikte düşünce, din ve vicdan özgürlükleri yer alır. Korunma hakkı, buraya 

kadar sayılan hakların hepsinin korunmasını ifade eder. Düşünceleri serbestçe 

belirtme ve kendisini ilgilendiren konularda söz ve karar sahibi olmanın yanı sıra, 

en geniş anlamda toplumda etkin bir rol oynama ise katılım hakları arasında yer 

almaktadır (Polat, 1997, 75). 

 

Çocuğun Tanımı 
 
 Çocuk çok dikkat ve özen gerektiren bir varlıktır. Bunun nedeni de, belli 

ve uzunca bir dönem süresince kesin olarak bağımlı durumda olması, yaşamını 

sürdürebilmek için yoğun bir yardıma gereksinim duymasıdır (Talas, 1979, 17). 

 

  Çocuğun yalnız şu ya da bu amaç için değil, kendi başına önemli olduğu 

yetişkinden farklı, özgün psikolojik özellikler taşıdığı ve çocukluğun doğaya en 

yakın yaşam evresi olduğunu savunan J.J. Rousseau’ya göre çocuk vahşi bir 

çiçektir (Tan, 1993, 11). 

 

Çocukluk kullanıldığı bilim alanına göre farklı yaşam yıllarını kapsar. Bilim 

alanları, çocukluğun başlangıcını doğum anı olarak kabul etmekte; ancak, bitişi 

konusunda aynı görüşleri paylaşmamaktadırlar (Akyüz, 2000, 67). 

 

 Gelişim ve olgunlaşma dönemi içinde bulunan kişi çocuk olarak 

tanımlanmaktadır. Çocuk değişik açılardan değişik şekillerde 

tanımlanabilmektedir. Çocuk; bir yetişkinden beklenen olgunluğu gösteremeyen, 

büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan, gereğince 

olgunlaşmamış kimsedir (Polat, 1997, 57). 
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 Çocukluk, yaşam zincirinin doğal ve değişmez halkalarından biridir. Ancak 

çocukluk, bebekliğin tersine doğal bir gerçeklik değil, sosyo-kültürel bir 

kavramdır; bu nedenle öteki toplumsal kavramlar gibi norm ve değerlere göre 

göreceli olarak belirlenir (Akyüz, 2000, 59). 

 

Çocukluk, yetişkinlerinkinden farklı, oyun oynayabilecekleri, büyüyüp 

gelişebilecekleri ayrı ve güvenli bir ortam gerektirir. Çocukluk, salt doğum ile 

yetişkinlik arasındaki dönem olmanın ötesinde bir anlama sahiptir. Bu kavram, 

bir çocuğun yaşamındaki durumu ve koşulları, çocukluk dönemini oluşturan 

yılların kalitesini anlatır (UNICEF, 2005, 3). 

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ise sözleşme amaçları açısından çocuk 18 

yaşından küçük insan olarak tanımlanmaktadır. Bu ifade çocukluğun 

başlangıcını açık bırakmaktadır. Belirli bir Devletin yasaları uyarınca çocukluktan 

çıkış daha önceki yaşlarda gerçekleşmiş sayılmadığı sürece, çocukluk dönemi 

18. yaş günü ile birlikte sona ermektedir. Çocuk Hakları Komitesi tarafından 

özellikle vurgulanan bir noktaya göre, Devletler kendi yasalarında asgari yaşları 

belirlerken, bunu Sözleşme’de yer alan belirli ilkeler bağlamında yapmak 

durumundadırlar (Hodgkin ve Newell, 1998, 1).  Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 

İnsan Hakları Komisyonu’nda kabulü sırasında en tartışmalı konulardan biri, 

çocuğa sağlanan hukuksal korumanın doğum öncesini de içerip içermediğidir 

(Akıllıoğlu, 1995, 4). Sözleşme 18 yaşından küçükleri çocuk saymıştır. 

Tartışmalar sonucunda çocuğun doğumdan sonra olduğu gibi önce de uygun 

hukuksal korumadan yararlanması öngörülmüştür (Hodgkin ve Newell, 1998, 3). 

 

Türk hukuk sisteminde çocukluğun başlangıcı kişiliğin kazanılmasına 

bağlanmıştır. Kişiliğin hangi andan başlayarak kazanılacağı, kişinin haklara ve 

yükümlülüklere sahip olması ve hukuk düzeni tarafından korunması bakımından 

önemlidir. Medeni Kanun’un 27. maddesine göre, kişilik tam ve sağ doğumla 

kazanılır. Döllenmenin yapay veya tüp bebek yöntemi ile gerçekleşmesi kişilik 
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kazanmayı etkilemez. Şu halde çocukluğun başlayabilmesi için Medeni Kanun 

tam ve sağ doğum olmak üzere iki koşulun gerçekleşmesini aramıştır (Akyüz, 

2000, 68).  

 
Son yüzyılda birçok bilim dalı çocuğun gelişimini incelemiş ve bu 

incelemelerin yayınlanması ile pek çok gelişim biyografisi ortaya çıkmıştır. Bilim 

adamları ilgi alanlarına göre çocuğun bu gelişimini psikolojik, fizyolojik, biyolojik 

ya da sosyal gibi birçok şekilde sınıflandırmışlardır. 

 

     Çocuğun biyolojik gelişimi doğum ile başlayıp ergenlik çağının sonlarına 

kadar sürmektedir. Bireyin 0-18 yaş arasında yaşadığı bio-psiko-sosyal gelişim 

ise şöyledir (Onur, 1985, 125- 213):  

 

Süt Çocukluğu Dönemi (0-12 ay) : Yaşamın ilk yılında beslenme, bakım 

ve anne ile bebek arasındaki duygusal ilişki çok önemlidir. Bu dönemde bebeğin 

gereksinimlerinin çok sade olmasına rağmen, bunların yetersiz karşılanması, 

sonradan giderilmesi çok güç olan olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.  

 

Oyun Çocukluğu Dönemi (1-3 yaş) : Özerklik dönemi ya da tuvalet eğitimi 

dönemi de denen bu dönem çocuğun yürümeye, konuşmaya başladığı devredir. 

Bu iki yetenek onu süt çocukluğunun pasif ve bağımlı durumundan çıkarır. 

Tuvalet eğitimi, beslenme ve uyku düzeni anne ile çocuk arasında bir çekişme 

ortaya çıkarır. Bu devrede inatçı, olumsuz, hareketli ve karıştırıcı olurlar. 

Davranışları çelişkilerle doludur.  

 

Okul Öncesi Dönem ( 3-6 yaş) : Söz dağarcığı ve anlatım gücü artmıştır. 

En belirgin özelliği kendi cinsinden olan ebeveyni taklittir.  

 

Okul Dönemi ( 6- 12 yaş) : Bu çağ çocuğun aile yuvasından çıkarak 

toplumsal yaşama karıştığı devredir. Cinsel kimlik iyice belirmiştir. Anne ve 
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babadan sonra özdeşlemiş modeli olarak sırayı öğretmen alır. Kız ve erkekler 

kendi cinslerine göre kümeleşerek oynarlar.  

 

Ergenlik Dönemi ( 12-18 yaş ) : Ergenlik, biyolojik, psikolojik, zihinsel ve 

sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı çocukluktan yetişkinliğe 

geçiş dönemidir (Polat, 1997, 16-17). Ergenlik çocuklukla erişkinlik arasında 

bedensel, ruhsal ve toplumsal değişme ve gelişme süreçlerinin yaşandığı, yaş 

dilimleri ülkeden ülkeye, yayından yayına farklılık gösteren bir dönemdir (Köknel, 

1994, 261). Ergenlik, 11-20 yaş dilimleri arasında kalan ve kişiliğin toplumsal 

nitelik kazandığı bir arayış dönemi olarak değerlendirilmektedir (Yavuzer, 1987, 

32). Ergenlik, anne- babaların korktuğu, sıkıntılı, başıbozuk, çocukluğu izleyen 

ve yetişkinliğe kadar süren bir yaşam çağıdır (Daco, 1983, 336). 

 

 Çocuk dünyaya gelişinden itibaren içinde yaşadığı toplumu tanımaya 

çalışır, bu toplumdan etkilenir ve topluma ait olmaya çalışır. Bu süreç 

toplumsallaşma olarak adlandırılır. Yavuzer (1998), toplumsallaşmış bir kişinin 

sosyal gelişmenin şu üç ölçütüne uyan insan olduğunu söylemektedir: 

 

• Birey, toplum içinde uygun görülen bir biçimde hareket eden 

toplumca konmuş din, ahlak ve hukuk gibi üstyapı kurallarına 

uyar. 

• Toplumun bir birimi olarak kendisine verilen rolleri ve görevleri 

yerine getirir. 

• Sosyal faaliyetlere ve kişilere yönelmiş uygun bir takım tutumlara 

sahiptir. 

 

Çocuğun toplumsallaşabilmesi için gelişimsel dönemlerini sağlıklı bir 

şekilde geçirmesi gerekmektedir. Çocukluğun rahat ve sağlıklı bir şekilde 

geçirilmesi ailenin ve toplumun görevleri arasındadır. 
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 Genel olarak bir tanım yapacak olursak kişinin dünyaya geldiği andan 

itibaren kişiliğini kazandığı yani reşit olduğu ana kadar geçen döneme çocukluk 

dönemi denmektedir. Reşit olma yaşı ülkeden ülkeye değişmektedir. Her ülke 

kendi yasalarında bu yaşı belirtmiştir. Medeni Kanun’a göre; Türkiye’de reşit 

olabilmek için 18 yaşını doldurmak gerekmektedir (m.11). 

 
Çocukluğun Tarihi 

 
 Çocukluk yaşam zincirinin doğal ve değişmez halkalarından biridir. Ancak 

çocukluk, bebekliğin tersine doğal bir gerçeklik değil, sosyo-kültürel bir 

kavramdır. Bu nedenle de öteki toplumsal kavramlar gibi norm ve değerlere göre 

göreceli olarak belirlenir (Akyüz, 2000, 59). 

 

 Hem çocukluk yaşantısı, hem de çocukluk kavramı yüzyıllar boyunca 

değişim göstermiştir. Eski toplumlarda insanlar, çocukluğu yaşamın farklı bir 

dönemi olarak görmüyor; ilk on sekiz yılın belirleyici olduğunu ve daha sonraki 

gelişimin ve işleyişin temelini oluşturduğunu düşünmüyorlardı (Akyüz, 2000, 59). 

 

 Çocuğun tarihi, insanlığın tarihi ile özdeştir. İlk çocuk, ilk insan ve 

insanlardır. Ancak, çocuğu kendine özgü döneme yerleştiren; yetişmesi, ilgi ve 

etkinlikleri, zayıflıkları ve duyarlılıklarıyla farklılaştıran bir dönem olarak çocukluk, 

toplumsal anlamda daha geç bir dönemin ürünüdür. Kuşkusuz bunda toplumsal 

ve kültürel olduğu kadar, toplum yaşamının fiziksel iklimsel, siyasal güçlük ve 

olumsuzlukların da rolü bulunur (Doğan,2000, 1). 

 

 Tarihte çocuk homojen bir olguyu ifade etmeyerek, çocuğun tek ve 

evrensel kültüre indirgenemeyen gerçekliğine işaret eder. Bu gerçeklik, 

kültürden kültüre, uygarlıktan uygarlığa göre değişen felsefe, uygulama ve ele 

alınış biçimlerini ön plana çıkarır (Doğan, 2000, 2). 
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 Çocukluğun keşfi süreci 13. yüzyılda başlamış, bunun yansımaları 15-16. 

yüzyıl sanat tarihinde görülebilmiştir. Ortaçağ topluluk resimlerinin birçoğunda, 

geleneksel bir festivalde kadınların rollerini yaparken boyunlarına sarılmış ya da 

şövalyelerin uşağı olarak ya da çırak kıyafetinde çocuklara rastlanmaktadır 

(Akyüz, 2000, 60). 

 

Aristo, insan yaşamında çocukluğu bir felaket olarak sunuyordu. İnsan 

yaşamını tehlikeye sokabilecek her türlü zorluklar, hastalıklar, kazalar arasında 

çocukluk dönemi de bulunuyordu. Çocuk, hareketlerinde aklını kullanamadığı 

için erdeme ulaşamazdı. Augustin, yüzyıllarca etkisini sürdürecek anlayışında, 

çocukluğu günahkârlıkla niteliyordu. Augustin’e göre, bebeğin, annesinin 

memesine saldırması bile, kıskanç olması, kimseyle bir şeyini paylaşmak 

istememesi gibi günahkârlığının belirtisiydi. Augustin, çocuğun iyiliğe yatkınlığını 

da onun zayıflığına bağlamaktadır (Bumin, 1983, 58). 

 

 1600’den itibaren çocukluk kavramı gelişmeye başlamış ve yedi yaş ile 

ergenlik arasındaki dönem süratle kendine özgü bir dünya olmuştur. 

Rönesans’tan önce çocuklar çağdaş sanatta küçük yetişkinler olarak 

betimleniyorlardı ve bu onların toplumdaki rollerini yansıtıyordu (Franklin, 1993, 

24). 

 

 Rönesans’la birlikte kültürel ve düşünsel ortamda başlayan değişim 19. 

yüzyılda da sürmüş ve çocukların diğer yetişkinlerden farklı bir sınıf olduğu 

anlayışı iyice pekişmiştir. Bu değişimde ekonominin tarımdan sanayiye kayması, 

orta sınıfın gelişmesi, ailenin yapısının ve rolünün değişmesi, çocuk ölümlerinin 

azalması, boş zamanların artması, ana-baba-çocuk ilişkisinde duygusal bağın 

önem kazanması gibi etkenlerin de rolü olmuştur. Aydınlanma çağı filozofları, 

çocukluk anlayışı ve çocuk eğitimi konusunda yeni görüşler ileri sürmüşlerdir. 

Böylece, kendine özgü ve gittikçe gelişen bir çocukluk anlayışı ortaya çıkmıştır. 

20. yüzyılda çocuk, toplumun geleceğini belirleyen en önemli insan kaynağı 
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olarak değerlendirilmiştir. Bu yüzyıl aynı zamanda, filozofların, eğitimcilerin, 

psikologların ve hukukçuların çocukları incelemeleri, onların gelişimleri ve 

hakları konusunda fikirler ileri sürmeleri dolayısıyla “çocuk yüzyılı” olarak da 

adlandırılmıştır (Akyüz, 2000, 61). 

 

 Postman, çocukluğun gerek bir toplumsal yapıt, gerekse psikolojik durum 

olarak bilim, ulus, devlet ve dinsel özgürlükle birlikte 16. yüzyılda ortaya çıktığı 

ve günümüze dek gelişip ilerleyerek sürdüğü görüşündeydi. Ona göre çocukluğu 

yaratan matbaa olmuştu. Çünkü, matbaa yeni simgesel bir dünya yaratacak 

yetişkini, çocukluktan ayıran sınırı koymuştu. Soyut bilgiler alanına giriş 

okuryazarlığa bağlanmış, yetişkinlik böylece biyolojik değil, simgesel bir kazanım 

olmuş, eğitim de modern okul kavramıyla eşleştirilmişti. Matbaa ve okul 

sayesinde çocuğun simgesel çevresinin denetimi artmış, bu denetimin ve 

çocuğun yetişkinliğe geçişinin koşulları yetişkinlerin eline geçmişti (Tan, 

1993,22). 

 

 Çocukluk, İslamiyet’te de geniş ve ayrıntılı olarak ele alınan konulardan 

biridir. Kuran ve sünnette buluğ yaşına kadar çocuğun “mükellef” sayılmamış 

olması nedeniyle, İslam düşünürlerinin başlangıçtan beri çocukla ilgili konuları 

bağımsız bir inceleme alanı haline getirdikleri gözlenmiştir (Canan, 1981, 127). 

 

 Müslümanlıkta çocukluktan yetişkinliğe geçiş bazı biyolojik koşulların 

gerçekleşmesine bağlanmıştır. Buluğ, çocukluğun bitimini belirler. Bu bağlamda 

buluğa erinceye kadar çocuk yaptıklarından sorumlu değildir. Can, mal, eğitim 

yönlerinden çocuğun korunması velayet haklarıyla düzenlemeye alınmıştır. Bu 

tür düzenlemelerin İslam kültüründe çocukluğun süresini uzatmaya yardım ettiği 

ileri sürülmüştür (Tan, 1993, 13). 

 

 Eski Türklerle ilgili sözlü kültür ürünleri (destan, masal, öykü, vs) 

çocukların çok kısa sürede yetişkin oluşuna ilişkin imge ve betimlemelerle 
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doludur. Bunlar on yaşında ok atan, on dördüne girince şehirleri alt üst edip han 

olan, kahramanlıklar gösteren “ yiğit yetişkinler”dir (Doğan, 2000, 4). 

 

 Çocukluk tarihi konusundaki çalışmalar, çocukluğun doğal sanılan 

özelliklerinin toplumsal ve değişken olduğunu göstermektedir. Belli bir zamana 

ve topluma özgü tek bir çocukluk anlayışından söz edilmemektedir. Devlet 

ideolojisi, çocukluğu kendine özgü bağımlılıkları ile özel bir dönem olarak 

tanımlayarak okul çağı ile özdeşleştirirken, bazı kesimlerde beş-altı yaşını geçer 

geçmez yetişkin dünyasına karışan bir çocukluk anlayışı hala etkisini 

sürdürmektedir (Tan, 1993,25). 

 

 Çocukluk bilincinin bulunmadığı bir çağdan hukuksal, toplumsal ve eğitsel 

kurumlar çerçevesinde korunan bir çocukluk kavramına geçiş yaklaşık dört 

yüzyıl sürmüştür. Ne var ki, günümüzde çocuklukla yetişkinliğin yeniden 

birleşmekte olduğunu, aydınlanma çağı öncesindeki, bu iki dönem arasındaki 

sınırların belirsizliğine geri dönüldüğünü savunan yazarlar vardır. Bu yazarlardan 

Postman, "Çocukluğun Yok Oluşu" adlı eserinde(1995), çocuklukla yetişkinlik 

arasındaki göreceli ayrımın giysilerden dil, tavır, tutum, davranış ve beklentilere 

varıncaya kadar önemli ölçüde azaldığını ileri sürmekte ve telgrafın keşfiyle 

başlayıp günümüze kadar süren teknolojik ve sosyo-kültürel değişimin 

çocukluğu, korunması güç bir toplumsal yapıya nasıl getirdiğini ayrıntılı örnekler 

vererek açıklamaktadır (Akyüz,2001). 

 

Çocuk Hukukunun Tarihçesi, Konusu ve Önemi 
 

 Çocuk hukukunun geçmişi pek eski değildir; yeni bir hukuk dalıdır. 

Tarihsel gelişim içinde çocukların korunmasının kapsamı ve koruma şekli 

değişiklikler göstermiştir. Bu değişiklikler toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel 

gelişmesi gibi etkenler bağlı bulunmaktadır (Spiro, 1971, 7). 
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 İlkel çağlarda, özellikle devletlerin ortaya çıkmasına kadar olan devrede 

çocukların korunması aileye ait bir görev olarak kabul edilmiştir. Devletlerin 

kurulması ve örgütlenmesinden sonradır ki, bu görev sadece aileye ait olan bir 

sorun olmaktan çıkmış, toplumsal kurumlar ve devlet çocuğun korunması sorunu 

ile ilgilenmeye başlamıştır. Çocukların korunması ile ilgili kurumlar dini bir nitelik 

taşırken, toplumların ekonomik, sosyal ve siyasi görüşlerindeki değişiklikler ile 

uygarlık seviyesinin yükselmesi neticesinde bu kurumlar dini niteliğinden 

sıyrılarak, çağın gelişimi ve anlayışına uygun kurumlar haline gelmiştir. 

Günümüzde artık bu tür kurumlar devlet eliyle kurulmakta ve hatta bu, devletin 

ödevi olarak düşünülmektedir  (İnan, 1968, 7). 

Çocuk hukukunun iki anlamı olduğu kabul edilmektedir. Bunlar (İnan, 

1968, 10);  

           -Geniş ve objektif anlamda çocuk hukuku, 

- Dar ve subjektif anlamda çocuk hakları. 

Çocuğun hukuki durumunu tespit eden bütün hukuk kuralları objektif 

çocuk hukukunu meydana getirir. Bu anlamda çocuk hukukunun kapsamına özel 

hukuk, ceza hukuku, sosyal hukuk ve kamu hukuku alanındaki çocuk ve çocuk 

haklarına ilişkin kurallar girer. Subjektif çocuk hukukunun, yani çocuk haklarının 

kapsamını ise, objektif çocuk hukukunun çocuklara tanıdığı hak ve 

mükellefiyetler oluşturur. Buna göre, çocuk hukukunun konusuna “objektif ve 

geniş anlamda çocuk hukuku” ile “çocuk hakları” girmektedir Çocuk hukukunda 

yer alan ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları, çoğunlukla emredici kurallardır. 

Başka bir anlatımla kişiler, bu konuda kanunlarda düzenlenmiş olan ilişkilerin 

içeriğini ve şeklini değiştiremezler. Velayet ve vesayet devletin denetimi altında 

kullanılır. Hakime ve savcıya, ana-baba ve çocuk ilişkilerine kendiliğinden 

müdahale yetkisi verilmiştir (Akyüz, 2000, 7). 

 

Çocuk hukuku yalnızca ana-baba ve çocuklar arasındaki ilişkileri değil, 

devletin çocuğa karşı olan yükümlülüklerini de kapsar. Gerek özel hukuk 

gerekse kamu hukuku alanında olsun, çocuk hukukunun kapsamına giren 

kurallar düzenlenirken kamu hukukunun kamu yararı, kamu düzeni ve zayıfların 
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korunması gibi ilkelerin geniş etkisi vardır. Bunun yanında, Anayasa’nın temel 

ilkelerinden biri olan sosyal devlet ilkesi, bu alandaki hukuk kurallarının yorumu 

ve uygulanmasında geniş bir etkiye sahiptir (Akyüz, 2000, 7). 

 

Anayasamız, “ Aile Türk Toplumunun temelidir. Devlet ailenin huzur ve 

refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi 

ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” hükmü ile 

devlete aileyi ve çocuğu koruma görevini vermiştir (m.41). Devletin, aile ve 

çocuğun korunması görevini yerine getirirken yalnız ekonomik, sosyal ve kültürel 

nitelikte önlemler alması yetmez, bu konuya ilişkin yasal çerçeveyi oluşturması 

ve bunun etkin bir biçimde uygulanmasını sağlaması da gerekmektedir (Konanç, 

1989, 3). 

 
Dünya Çocuklarının Durumu 

 
 Yeryüzü hiçbir zaman şu andaki kadar çok çocuk nüfusuna sahip 

olmamıştır. Çoğu gelişmekte olan ülkelerde yaşayan çocuk sayısının bu denli 

çok olması ona verilen önem ve değerin de azalmasına yol açmaktadır. Her yıl 

milyonlarca çocuk açlık, hastalık, ihmal gibi daha sıradan nedenlerle ölmektedir. 

Milyonlarcası da yaşamlarını çok kötü koşullarda sürdürmekte, zihinsel ve 

bedensel gelişimleri geri kalmaktadır. Uygun eğitim olanaklarının bulunmayışı 

yüzünden milyonlarca çocuk da yaşam boyu sürecek bir cehalet ve yoksulluğa 

mahkûm edilmektedir (Yurdakök, 1997, 345). 

 

Tarihte en yaygın kabul gören insan hakları belgesi olarak bütün ülkeler 

tarafından 1989 yılında kabul edilen ve iki ülke dışında bütün ülkeler tarafından 

onaylanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocukluk döneminin ortam ve 

koşullarına ilişkin küresel bir anlaşmayı yansıtmaktadır. Sözleşmeye göre, 

çocuklara, sevgi ve şefkatle korunabilecekleri aile ortamında, yaşama, büyüme, 

gelişme ve katılma hakları tam gözetilerek büyümelerinin sağlanabileceği 

ortamlar sunmak gerekmektedir (UNICEF, 2005,1). Fakat buna rağmen bazı 
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ülkelerde, çocukların ideal çocukluklarını yaşamalarını engelleyen birtakım 

tehditler söz konusudur. Bu tehditler, çocukların haklarını yeterince kullanmasını 

engelleyen önemli unsurlardır.  

 

Gelişmekte olan ülkelerde her yıl beş yaşın altında 14 milyon çocuk 

ölmektedir. Bu çocukların %90’dan fazlası gelişmekte olan ülkelerde 

bulunmaktadır. Bu çocuklardan 9 milyonu, sanayileşmiş ülkelerde 50 yıldır artık 

rutin uygulama haline gelmiş bağışıklama ve antibiyotik tedavisi gibi masrafsız 

yöntemlerle önlenebilecek nedenler yüzünden yaşamlarını yitirmektedirler 

(Yurdakök, 1997, 345). 

 

Dünya çocuklarının durumuna bakıldığında durumun genel olarak hiç de 

hoş olmadığı dikkati çekmektedir. Bugün dünyada birçok çocuk yoksullukla karşı 

karşıyadır. Yoksulluk, çocukları, yaşama, büyüme ve gelişme açısından gerek 

duydukları imkânlardan yoksun bırakarak çocukluk dönemini her yönden tehdit 

eder. Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar,  yaşama, sağlık, beslenme, eğitim ve 

katılımla birlikte olumsuzluk, sömürü ve ayrımcılıktan korunma hakkı gibi birçok 

haktan yoksun kalmaktadırlar. Milyonlarca çocuğun beslenme, su ve sanitasyon, 

temel sağlık hizmetleri, barınma, eğitim ve bilgilenme haklarından yoksunluğu 

ciddi düzeydedir. Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar haklarından 

yararlanamamakta, potansiyellerini tam olarak geliştirememekte ve topluma eşit 

üyeler olarak katılamamaktadırlar. 121 milyon çocuk ilkokul çağında olduğu 

halde okula gitmemektedir. Bu çocukları eğitim hakkından yoksun bırakan 

durum ise yoksulluktur (UNICEF, 2005, 15). 

 

Yine yoksulluk sebebiyle sağlık hizmetlerine, eğitime ve güvenli ortamlara 

ulaşamayan çocukların ailelerde ve topluluklarda alınan kararlara katkıda 

bulunma imkânları da zayıf olmaktadır (UNICEF, 2005, 17). 

 

Yoksulluğun dışında çocuklar için diğer bir tehdit unsuru da çatışma 

ortamlarıdır. Gelişmekte olan birçok ülkede yoksulluk, umutsuzluk, korku ve 
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mevcut kaynaklar için amansız mücadele çatışmaya yol açmaktadır. Bu çatışma 

ortamlarından en çok etkilenenler ise çocuklardır. Çocuklar bu çatışmalarda 

ölmeseler bile, yakınlarını yitirebilmekte; şiddete yakından tanık olmanın, 

yoksulluğun ya da sevdiklerini yitirmenin getirdiği psikososyal sorunlarla baş 

başa kalmaktadırlar. Çocuklar bu çatışmalarda zorla silah altına alınabilmekte, 

çeşitli işlerde köle olarak kullanılabilmektedir (UNICEF, 2005, 39). Son on yılın 

savaşlarının çocuk mağdurlar ile ilgili tahminleri şöyledir, iki milyon ölü, dört-beş 

milyon sakat, 12 milyon evsiz,  bir milyondan fazla anasız babasız kalan ya da 

onlardan ayrı düşen, yaklaşık 10 milyon psikolojik sarsıntı geçiren çocuk 

(UNICEF, 1997, 41). 

 

Günümüzde, AIDS yüzünden anne veya babasını kaybeden milyonlarca 

çocuk bulunmaktadır. 2003 yılı sonu itibariyle 15 milyon çocuk bu hastalık 

yüzünden kimsesiz kalmıştır. Anne ya da babadan herhangi birinin olmayışı, 

çocuklara bakacak kişinin olmamasından öte anlamlar ifade eder. Bu kayıp, 

çocuğun yaşamını her yönüyle etkiler (UNICEF, 2005, 67). 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan 1993 yılındaki rapora 

göre dünyanın çeşitli ülkelerinde 100 milyon çocuk sokaklarda yaşamaktadır. 

100 milyon sokak çocuğunun 20 milyonu gelişmiş ülkelerde, 40 milyonu Latin 

Amerika’da, 25-30 milyonu Asya’da ve yaklaşık 10 milyonu da Afrika’da 

yaşamaktadır. Sokaklarda çalışan her 10 çocuktan birinde, sokak aynı zamanda 

çocuğun evidir. Bu konumdaki çocuklar kaçınılmaz biçimde yasa dışı işlere 

bulaşmaktadırlar. Bu da çocukları aşırı tehlikeli bir yaşama sürüklemektedir 

(UNICEF, 1997, 41). 

 

Günümüzde çocuklarla ilgili diğer bir sorun ise çocukların uygun olmayan 

ortamlarda ve küçük yaşlarda çalıştırılmasıdır. Çocukların çalıştırılması 

yüzyılların getirdiği ve modern koşulların da bir ölçüde pekiştirdiği bir olgu olarak 

görülmektedir. Bu olgudan çocuk haklarına uygun bir uygulamanın 

çıkarılabilmesi çocuk emeği konusunda yapılan yanlışların giderilmesine 
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bağlıdır. Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO)’nun sayısal verilerine göre 

dünyadaki çocuklardan 73 milyonu çalışmaktadır (Doğan, 2000, 195). 

 

Bunların dışında, dünyanın birçok bölgesinde çocuklara işkence 

uygulanmakta, çocukların yapılan katliamlara katılmaları ya da olup bitenleri 

izlemeleri sağlanmakta, böylece başkalarının acılarına duyarsız kalmaları 

öğretilmekte ve psikolojik travmaya maruz bırakılmaktadır. Başta fakirlik ve 

çevre sorunları olmak üzere daha pek çok sorun çocukların en doğal hakları 

olan yaşama, gelişme ve korunma haklarının ihmal edilmesine yol açmaktadır 

(Yurdakök, 1997, 347). 

 

Çocuk Hakları ve Önemi 
 

Çocuk hakları, karmaşık bir ifadedir. Toplumların farklı sosyo kültürel 

yapıları bu karmaşanın temelini oluşturur. Bu karmaşıklık kısmen, gördüğü 

büyük ilginin sonucu olarak  “Haklar” teriminin çok çeşitli anlamlarda kullanılmış 

olmasının ve politik felsefecilerden hala büyük ilgi görmeye devam etmesinin 

sonucudur. Bu karmaşıklık kısmen çocuklar için talep edilen hakların çeşitliliğini 

yansıtır (Franklin, 1993, 28). 

 

Çocuk hakları, çocukların en çaresiz varlıklar olarak özel durumlarını 

dikkate alan bir kavramdır. Bütün haklar temelde bir takım yükümlülük ve 

sorumlulukları akla getirir. Bunlar, güçlülerin güçsüzlere, yetişkinlerin yetişmekte 

olanlara karşı yükümlülükleridir (Doğan, 2000, 179). 

 

Geçmişte, birçok filozof, çocukların haklarına ilişkin çeşitli yorumlar 

yapmışlardır. Buna göre, bazıları çocukların hiç haklarının olmadığını ya da çok 

kısıtlı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Hobes, çocukların doğal haklarının olmadığını 

ve tamamen ebeveynlerinin sorumluluğu altında olduklarını iddia etmiştir. Tam 

tersine Locke ise, ebeveynleri mantıklı davrandıkları sürece çocukların doğal 

haklarının olduğunu ifade etmiştir. Bu ebeveynler çocukları üzerinde otorite 
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kurmakta ve bunun sonucu olarak da çocuklarının eğitiminin sorumluluğunu 

üstlenmektedirler (Hill ve Tisdall, 1997, 25). Bu iddialara göre, aslında çocukların 

birtakım haklara sahip olabilmesi konusunda ebeveynlerin davranışları oldukça 

önemlidir.  

 

Çocuk hakları kavramı; çocuğun zihinsel, bedensel, duygusal, sosyal, 

ahlaki ve ekonomik bakımlardan özgürlük ve haysiyet içinde, sağlıklı ve normal 

biçimde yetişebilmesi için ona hukuk kurallarıyla tanınan yetkiler ve 

menfaatlerdir (Akyüz,  1999, 492). 

 

Ülkeler, maddi ve manevi mutluluğa ulaşmak ve barış içinde yaşamak 

istiyorlarsa olanaklarının çoğunu, çocukların sağlıklı büyümelerine ve yetenekleri 

doğrultusunda geliştirilmelerine ayırmak zorundadırlar. 1990 Dünya Çocuk 

Zirvesi’nde de belirtildiği gibi çocuk masum, duyarlı ve bağımlı bir varlıktır. Aynı 

zamanda da meraklı, canlı ve umut doludur. Bu dönemini neşe ve huzur içinde 

oynayarak, yeni şeyler öğrenerek ve gelişerek geçirirse, ileride hem kendisini 

mutlu kılar hem de toplumun mutluluğuna ve refahına katkıda bulunur (Akyüz, 

2000, 1). 

 

Çağdaş uygarlığın ve toplumun bu kadar önemli bir unsuru olan çocuğun 

yetişmesi, bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaksal gelişimi ile ilgili 

önlemlerin alınması yanında, onun aile ve toplum içindeki yerini düzenleyen 

hukuk kurallarına da bağlıdır. Bu kuralların insan onuru, saygınlığı ve 

özgürlüklerine uygun olmasında, çocuğun olduğu kadar toplumun da yararı 

vardır. Bu nedenledir ki, çocuk eski devirlerden bu yana hukukun ilgilendiği bir 

varlık olmuştur (İnan, 1968, 3). 

 

Çocuk hakları, özel hukuk, sosyal hukuk, kamu hukuku ve uluslar arası 

hukukta yer alan kuralların çocuklara tanıdığı yetkileri kapsar (İnan, 1968, 10). 
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Çocuk hakları, yetişkin haklarıyla çelişki içinde değildir; tersine insan 

hakları hukukunun bir parçasıdır. Çocukların diğer insanlara karşı özel haklara 

sahip olması değil, gelişme gereksinimleri nedeniyle özel insan haklarına sahip 

olması anlamına gelir. Bu bakımdan çocuk hakları, insan hakları öğretisinde 

olduğu gibi ele alınır (Akyüz, 2000, 3). 

 
Çocuk Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslar arası Düzenlemeler 

 
  “ Çocuk ve çocuk hakları korunmalıdır.” ilkesi çok eskiden beri kabul 

edilmiştir. Çünkü, çocuk fiziksel, ruhsal, ahlaki ve fikri gelişmesi bakımından 

korunmaya muhtaç bir varlıktır. Fakat, bu korumanın her şeyden önce, aileye 

bırakılmış olması, çocuğun ve çocuk haklarının korunmasının uluslar arası 

alanda ele alınmasını oldukça geciktirmiştir (İnan, 1968,202). 

 

Çocukların ve çocuk haklarının korunmasının uluslar arası alanda esaslı 

bir şekilde ele alınması, cinsiyet, dil, milliyet, ırk, renk, dini inanç ve düşünce 

farkı gözetilmeksizin çocuklara karşı insanlığın sorumlu olduğu fikrinin kabulü ile 

olmuştur (İnan, 1968, 203). 

 

15. yüzyılın sonlarında İspanyol filozof Vives, çocukların korunmasına 

ilişkin ilkelerden söz etmiştir. Bunlar hukuksal ilkelerden çok eğitim ilkeleri 

niteliğindedir. 18. yüzyılın sonlarında İsviçreli eğitimci Pestalozzi, fakir çocukların 

sefaleti ve eğitimsizlikleri sorununa değinmiş; çocukların aile içinde ana-babaları 

tarafından, ana –babası olmayan çocukların da koruyucu aileler tarafından 

eğitilmelerinin önemi üzerinde durmuştur (Akyüz, 2000, 11). 

 

Uluslar arası alanda çocukların korunmasına ilişkin bir örgütün kurulması 

düşüncesini, ilk olarak 1984 yılında Jules de Jeune ortaya atmıştır (İnan, 1968, 

80). 
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1. Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar, çocukların haklarını kapsayan bir 

bildiri yayınlanmamıştır. Bunun nedeni, çocuğun genel olarak “insan”  kavramı 

içinde düşünülmesi ve yetişkinlerden ayrı haklara sahip olabileceğinin yeterince 

fark edilememesidir. 1776, 1789 tarihli İnsan Hakları Bildirileri, herkesin bir takım 

haklara sahip olduğunu vurgulamış, fakat çocuklara özgü haklardan söz 

etmemiştir( Akyüz, 2000, 12). Çocukların korunmasına ilişkin yasal 

düzenlemelere aşağıda değinilecektir. 

 
Washington Kararları 
 

Çocuğun korunması hakkı üzerinde uluslar arası kararların ilki 1919’da 

Washington’da toplanan iş konferansında alınmıştır. Buna göre; 14 yaşından 

küçük çocuklar işe sokulmamalıdır. 15 yaşından küçük çocukların geceleri 

işyerlerinde çalışmaları yasaklanmalıdır. Daha büyük çağdaki çocukların 

çalışmaları günde sekiz, haftada 48 saatten fazla olmamalı, az olmalıdır (İnan, 

1968, 44). 

 

Çocuk Hakları Cenevre Bildirisi 
  

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından evrensel barışın sağlanmasına katkıda 

bulunmak amacıyla ülkeler bir araya gelip bugünkü Birleşmiş Milletler’in temeli 

olan “Milletler Cemiyeti”ni kurduklarında öncelikle barışçı ve mutlu bir toplumun 

inşaası gereğine dikkati çekerek milletlerin uymalarını istedikleri yaşam 

standartlarını tespit etmeye çalıştılar. Bu arada toplumun temel taşları olan 

çocukların her türlü ihmal ve istismardan öncelikle korunma haklarını 

vurgulamak amacıyla ve onların her hâl ve koşulda yetişkinlerden daha özel 

olarak ele alınmaları gerekliliğinden hareketle Cenevre Çocuk Hakları 

Bildirgesi’ni hazırladılar. Bu Bildirge 26 Eylül 1924’de, Milletler Cemiyeti Genel 

Kurulu’nda kabul edildi. Çocukların yaşatılmaları, gelişmeleri ve korunmalarının 

uluslar arası bağlamda ilk kez temel ilke olarak ele alındığı bu beş maddelik 
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bildirgeyi imzalayan devlet büyüklerinin arasında genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurucusu Gazi Mustafa Kemal de yer alıyordu (Müftü, 2001).  

 

Bu bildirgede yer alan maddeler şöyledir (Altunya, 1993, 55): 

• Çocuk, bedenen ve ruhen doğal bir biçimde gelişebileceği elverişli koşullar 

içinde bulundurulmalıdır.  

• Aç çocuk beslenmeli, hasta çocuk iyileştirilmeli, zihinsel engelli çocuk 

olanaklar ölçüsünde geliştirilmeli, sapkın çocuk yola getirilmeli, öksüz ve 

kimsesiz çocuk koruma altına alınmalı ve yardım görmelidir. 

• Çocuklar felaket zamanında en önce yardım görmelidir. 

• Çocuklar kendi hayatını kazanacak duruma getirilmeli ve her türlü sömürüye 

karşı korunmalıdır. 

• Çocuk, en değerli şeyleri, öteki kardeşleriyle paylaşabilecek bilinçte 

yetiştirilmelidir.  

Çocuk Hakları Cenevre Bildirgesi, 1939 yılında başlayan 2.Dünya Savaşı’nın 

insanlığı sürüklediği felaketler doğrultusunda değeri anlaşılamayan bir belge 

olarak tarihin sayfalarında kaybolmuştur. Beş maddeden oluşan bildirge her türlü 

sadeliğine karşın çocukların hakları olduğunu ve bu hakların korunması 

gerektiğini vurgulamaktadır. İnsanın varolduğu sürece çocuklara yapılan kötü 

muamelelerin artık yinelenmemesi zorunluluğu düşüncelere yerleştirilmekteydi 

(Ballar, 1997, 29). 

 

Uluslar arası iyi niyetin göstergesi olan bu çalışmalar ne yazık ki 1939’da 

patlak veren İkinci Dünya Savaşı ile önce Milletler Cemiyeti’nin geçerliliğini 

yitirmesi, buna bağlı olarak da Çocuk Hakları Bildirgesi’nin yalnızca bir kâğıt 

parçasından öteye gidememesine neden olmuştur (Müftü, 2001). 

 

Çocuk Hakları 2. Cenevre Bildirisi 
 

 Cenevre Bildirisi 2.Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine yaşama 

geçememiştir. 1946 yılında Birleşmiş Milletlerin kuruluşundan bir yıl sonra 
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Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Haklar Konseyi’ne “bütün dünya 

milletlerini 1924’deki kadar birbirine bağlamak amacıyla” Cenevre Bildirisi’nin 

canlandırılması önemlidir. İnsanlığın yapısındaki en mükemmel şeylerin çocuğa 

verilmesi gerektiği düşüncesiyle, 1948 yılında hazırlanan 2. Çocuk Hakları 

Bildirisi’nde yer alan ilkeler şunlardır (İnan,1970,46): 

1. Çocuk hiçbir fark ve ayrım gözetilmeden tüm insan haklarına sahip 

olmalıdır. 

2. Çocuğun, toplumsal güvenliğe, tıbbi hizmetlere ve sağlık bakımına hakkı 

vardır. 

3. Çocuk bedensel, zihinsel ve toplumsal yönlerden özgürlük ve onurla 

gelişecek biçimde korunmalıdır. 

4. Bedensel, zihinsel ve toplumsal yönden özürlü olan çocuğa eğitim 

verilmelidir. 

5. Tüm çocuklar, eğitim ve gelişme yönünden eşit haklara, olanaklara sahip 

olmalıdır. 

6. Çocuk, her türlü ihmal, zulüm ve özellikle erken yaşta işe alınması ile ilgili 

sömürüye karşı korunmalıdır. 

7. Her çocuğun sevgi ve şefkate gereksinimi vardır. Dernek ve yönetsel 

kuruluşlar, kimsesiz ve muhtaç çocuklara özel ilgi göstermekle 

yükümlüdür. 

 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi 
 

Birleşmiş Milletler Örgütü kurulduktan sonra çocukların korunması 

sorunlarını incelemek ve Milletler Cemiyetinin görevlerinin yeni örgüte 

aktarılması sorunları ile uğraşmak üzere “Sosyal Sorunlar Meclisi” meydana 

getirilmiştir. Bu Meclis, 3 Nisan 1950 tarihinde yaptığı bir toplantıda, Cenevre 

Çocuk Hakları Bildirisinin, İnsan Hakları Evrensel Bildirisindeki modern anlayışa 

göre yeniden düzenlenmesine karar vermiştir (Müftü, 2001). İnsan Hakları 

Komisyonu ile Ekonomik ve Sosyal Haklar Meclisi tarafından 1947 yılında yeni 

bir tasarı hazırlanmıştır. Bu tasarı Birleşmiş Milletlere üye devletlere görüşlerini 
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almak üzere gönderilmiştir. Üye devletlerin bazıları, Çocuk Hakları Bildirisinin 

devletleri hukuki bakımdan bağlayıcı bir antlaşma şeklinde olması önerisinde 

bulunmuşlardır. Ancak üye devletlerin çoğunluğu, hukuki bakımdan bağlayıcı 

olmayan ve uygulama zorunluluğu bulunmayan genel ilkeler şeklindeki bir 

bildiriye taraftar olduklarını bildirmişlerdir. Bu öneriler geldikten sonra hazırlanan 

tasarı 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1386 sayılı 

kararı ile “Çocuk Hakları Bildirisi” adı altında kabul edilmiştir (İnan, 1968,205). 

 

20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen 

Çocuk Hakları Bildirisi, bir önsöz ve on ilkeden oluşmaktadır. Bu bildiride, 

ayrımcılığın önlenmesi, çocukların ad ve vatandaşlığa sahip olma hakkı, sağlık 

ve sosyal güvence hakkı, özürlülerin ve korunmaya muhtaç çocukların özel 

olarak korunması, eğitim hakkı, korunmada öncelik hakkı, istismardan korunma, 

ayrılık yaratan baskılardan uzak tutulma ve kardeşlik ruhu içinde yetiştirilme 

konularında ilkeler mevcuttur. Bu ilkelerin Türk hukuk sistemine etkileri olmuştur 

(Akyüz, 1980, 343-355). 

 

 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi’nin temel ilkeleri şu 

şekilde sıralanabilir (Tiryakioğlu, 1991, 68-69): 

1. Çocuk, bu beyannamede yer alan haklardan yararlanmalıdır. 

Her   çocuk, kendisinin ya da ailesinin ırkı, rengi, cinsiyeti, dili 

ve dini, siyasi veya herhangi bir hali dolayısıyla hiçbir fark veya 

ayrıcalık gözetmeksizin ve istisnasız bu bildirgedeki haklara 

sahip olmalıdır. 

2. Çocuk, özel bir korumadan yararlanabilmeli; ona hürriyet ve 

haysiyet içinde sağlıklı veya normal şekilde bedeni, fikri, 

ahlaki, ruhi ve sosyal yönden gelişmesini sağlayacak imkan ve 

kolaylıklar kanun ve diğer araçlarla sağlanmalıdır. Bu amaçla 

hazırlanan kanunlarda çocuğun çıkarları önemle göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
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3. Çocuk, doğduğu andan itibaren bir ad ve tabiiyet sahibi olmaya 

hak kazanmalıdır. 

4. Çocuk, sosyal güvenlikten yararlanmalıdır. Sağlıklı bir şekilde 

büyümek ve gelişmek hakkına sahip olmalıdır. Bundan dolayı, 

çocuk ve anası, doğumdan önce ve sonra uygun özel bakıma 

ve korunmaya hak kazanmalıdır. Çocuğun yeterli beslenmeye, 

meskene, dinlenmeye ve tıbbi bakıma hakkı vardır. 

5. Bedensel, düşünsel veya sosyal bir sorunları olan çocuk, özel 

durumunun gerektirdiği, özel tedavi, eğitim ve bakım 

görmelidir. 

6. Kişiliğin tam ve ahenkli bir tarzda gelişebilmesi için çocuğun 

sevgi ve anlayışa ihtiyacı vardır. Çocuk mümkün olduğu kadar 

ana-babasının bakım ve sorumluluğu altında ve duygusal bir 

bağlılık ve ahlaki ve maddi bir güvenlik ortamı içinde büyümek 

imkânına sahip olmalıdır. Küçük yaştaki çocuk, istisnai 

durumlar dışında, anasından ayrılamamalıdır. Toplum ve kamu 

makamları, ailesiz ve muhtaç durumda olan çocuklara özel 

bakım göstermekle yükümlüdür. Çok çocuklu ailelerde devletin 

ödenekleri ve yardımları gereklidir.  
 

İçerdiği haklardan henüz bütün çocuklar yararlanamamakla birlikte, Çocuk 

Hakları Bildirgesi bir kağıt parçasından ibaret değildir, bu hakların var olduğunun 

evrensel olarak kabulü, bu haklara ulaşmanın ilk adımlarını oluşturmuştur. Farklı 

sosyal koşullara ve kültürel geleneklere sahip pek çok ülkenin, temel ilkelerinin 

önemi konusunda fikir birliğine varmaları, gelecekte kaydedilecek ilerlemeler 

açısından cesaret verici olmuştur (Akyüz, 2000, 14).  
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Avrupa Çocuk Hakları Bildirisi 
Bu Bildiri’deki hükümler aşağıda maddeler halinde verilmiştir: 

 

1.  Çocuk; cinsiyet, dil, milliyet, ırk, renk, doğum, sosyal durum, 
inanç ve fikir farkı yapmaksızın böyle bir ayrımın tamamen 
dışına alınmalıdır. 

2. Çocuk, normal ve iyi bir şekilde, hürriyet ve değerlilik içinde fikrini 
ortaya koymaya uygun bir halde bulundurulmalıdır. 

3. Çocuk, sosyal ve ekonomik imkânlardan faydalanabilmeli, 
doğum öncesinden itibaren sağlığı etkili bir şekilde korunmalıdır. 

4. Çocuğun beslenmeye, giyinmeye, sağlık şartları olan konuta, 
dinlenmeye ve oyuna hakkı vardır. 

5. Çocuk, kişiliğinin uygun bir şekilde ortaya konulmasını 
kolaylaştıran ailevi şefkat ve anlayış havası içinde büyüme 
imkânına sahip olmalıdır.  

6. Çocuğun barışa hakkı vardır. Çocuğun bakımından sorumlu 
olanlar, çocuğun bakımını üstlenemedikleri durumda, çocuk ve 
annesi öncelikle korunacak ve yardım görecektir.  

7. Çocuk, topluma faydalı bir kişi olabilmek için davranışlarını 
uygun şekilde ve tam olarak ortaya koyabilecek bir terbiye 
almalıdır. Bunun için yaşına uygun her kademe parasız eğitim 
almaya hakkı vardır. Eğitim çocuğa aynı zamanda kültür, mesleki 
yetiştirme, doğru karar ve katılım yeteneği sağlamalıdır. 

8. Çocuk her türlü ihmale, kötü davranışa ve istismara karşı 
korunmalıdır. Çocuk eğitimine engel olabilecek, sağlığına zararlı 
ve kendisini ifade etmesine zarar verebilecek hiçbir işte 
çalıştırılmamalıdır. 

 

Türk Çocuk Hakları Bildirisi 
 

14 Şubat 1962 günü 7. Milli Eğitim Şurası’nda, 8 Mayıs 1962 günü 2. 

Sosyal Hizmetler Konferansı’nda, 30 Temmuz 1962 günü Türküye Öğretmen 

Dernekleri Milli Konfederasyonları Kurultayı’nda, 26 Haziran 1963 günü 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 7. Genel Kurulu’nda kabul edilmiş bulunan  

Türk Çocuk Hakları Bildirisi, Anayasa’nın 10,14, 35, 41, 43, 45, 48, 49 ve 50. 

maddelerinin açık ve kesin hükümleri ile, 1923 Cenevre, 1948 Çocuk Esirgeme 

Kurumları Birliği ve 20 Ekim 1959 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirilerinin 

ışığı altında Türk çocuğunun hakları aşağıdaki maddelerde saptanmış ve 

memleket kamu oyuna sunulması kararlaştırılmıştır (İnan, 1979, 103).  
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Bildirgede yer alan kaynaklar arasında 1961 Anayasası’nın 10, 14, 35, 

43, 48, 49 ve 50. maddeleri başta belirtilmiş bulunmaktadır. Bu maddeler 

şöyledir (Ballar, 1997, 55): 

 

• Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 
hürriyetlere sahiptir (m.10). 

•  Herkes, yaşama maddi ve manevi varlığını geliştirme haklarına ve kişi 
hürriyetine sahiptir (m.14). 

• Aile Türk toplumunun temelidir (m.35). 
• Kimse, yaşına, gücüne ve cinsiyetine uygun olmayan bir işte çalıştırılamaz   

(m.43). 
• Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal 

sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurmak ve kurdurmak Devletin 
ödevlerindendir (m.48). 

• Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım 
görmesini sağlamakla ödevlidir (m.49). 

• Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama Devletin başta gelen 
ödevlerindendir (m.50). 

 

Bu bildiride kabul edilen maddeler şu şekildedir ( İnan, 1979, 103): 

 

1.  İyi bakım, iyi yetiştirilme ve çocuğa uygun bir eğitim, her yerde 
iyi, sevgi ve yardım görme her Türk çocuğunun hakkıdır. 
Resmi, özel her kurum, her yurttaş bu çocuk hakkını tanımak, 
elindeki imkânlarla onu gerçekleştirmekle yükümlüdür. 

2. 16 yaşından önce hiçbir çocuk resmi öğreniminden alıkonularak 
özel işlerde çalıştırılamaz; hiçbir şekilde sömürülemez. 

3. Her ana, baba kendi çocuğunun iyi bakımını, bilgili, becerikli ve 
iyi yetiştirilmesini, 7-16 yaşları arasında ilköğrenime ve orta 
dereceli bir öğrenime devam etmiyorsa teknik bilgi ve beceri 
kazandıran işliklere, derslere ve kurslara devamla, çalışıp 
olgunlaşmasını, zamanını değerlendirmesini sağlamakla 
yükümlüdür. 

4. İlköğreniminden sonra, orta dereceli okullara veya meslek 
okullarında işliklere, sanatlara devam edemeyen çocuklar için, 
teknik veya tarımsal bilgi ve beceri veren işliklerin, pratik 
derslerin ve kursların açılması, gerekli eşya, araç ve gereçlerin 
zamanında sağlanması ve çocukların bunlardan yeteri kadar 
yararlanmalarının sağlanması idare amirlerinin, belediye 
başkanlarının, muhtarların ve milli eğitim idarelerinin ödevidir.  
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5. Özel eğitime muhtaç ve uyum sorunu çeken çocukların 
iyileştirilmeleri, sıkıntı içindeki çocukların kurtarılmaları, 
durumlarına uygun bir meslek için, kendi hayatlarını 
kazanacak derecede, başarılı ve güçlü yetişmeleri ve 
durumlarına uygun işlere yerleştirilmeleri ana, baba ile birlikte 
Devletin bu amaçla kurulmuş örgütlerinin görevidir. Bu 
kurumlar en kısa sürede yeteri kadar arttırılmalıdır. Üstün 
yetenekli çocuklar Devletçe ve ailelerin de yardımı ile en geniş 
yetişme araç ve imkânlarına kavuşturulmalıdır.  

6. Mevzuattaki, çocukla ve onun korunması ile ilgili bütün 
hükümler, ilgili daire, kurum ve makamlarca geciktirilmeden 
uygulanmalı, izlenmeli ve tamamlayıcı kanunlar en kısa 
sürede hazırlanmalı ve çıkarılmalıdır. 

 

Anayasanın hükümlerinden ve o tarihe kadar çıkarılmış bildirgelerden 

esinlenerek hazırlanmış bulunan Türk Çocuk hakları Bildirisi, tüm anne ve 

babalar ile özel ve resmi kurumlara, uyulması gereken temel ilkeler 

doğrultusunda baskıyı öngören bir belgedir. Önceki bildirgelere göre farklılığı, 

ayrıntılar ve Türk çocuklarına özgü konular oluşturmasıdır (Ballar, 1997, 56). 
 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 

 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS); insan hakları ilke ve 

standartlarının çocuklar açısından geliştirildiği bir sözleşmedir. Sözleşme; 

çocukların insan hakları yasasıdır. Çocukların ve gençlerin her yönden nitelikli 

ve bilinçli insanlar olarak yetiştirilmesine, toplumun ve insanlığın mutluluğunu ve 

geleceğini korumasına dönük bir yatırımdır (Cılga, 2001,17).    

 

Tarihsel gelişim süreci incelendiğinde görüleceği üzere, genelde 

tanımlandığı biçimiyle çocuk hakları yasası, 1948 yılında kabul edilen Uluslar 

arası İnsan Hakları Bildirgesi’nin oluşturduğu insan hakları hukukunun ayrılmaz 

bir parçasıdır. 1979 Uluslar arası Çocuk Yılının öncesinde, Polonya yetkilileri bir 

Çocuk Hakları Sözleşmesi hazırlanması önerisinde bulunmuşlardır. Polonya 

yetkililerinin bu girişimi, çocuklar için insan hakları standartlarının daha açık 

seçik ve uyumlu bir biçimde tanımlanması, yürürlükteki yasa hükümlerinde 
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varolan birçok boşluğun doldurulması ve bu derinlemesine yeniden gözden 

geçirmenin sonuçlarını bir tek bağlayıcı uluslar arası düzenleme içinde 

saptamak yönünde bir fırsat ve istek yaratmıştır (Ballar, 1997, 62). 

 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, insan hakları hukukunun ayrılmaz bir 

parçasıdır. Sözleşme çocuklar için ortak kabullerdir. Çocuklar için ortak iyinin 

elde edilmesi bu belgede öneri biçiminde yer alır. Ancak çocuk hakları, çocuk 

merkezli hakların bilgisini davranışa dönüştürmedikçe varolmaz. Çocuk Hakları 

gerçek hayat bilgisine eğitimle dönüşebilir (Şirin, 1999, 58). 

 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile şu konular uluslar arası güvenceye 

alınmış olacaktır (Yurdakök, 1997, 348): 

 Her toplumun kendine özgü gelenek ve kültürel değerlerin taşındığı 

önem gözönünde bulundurularak çocuğun korunması ve uyumlu 

gelişmesi, güç koşullar altındaki çocuklara özel ilgi gösterilmesi, 

gelişmekte olan ülkelerde yaşayan çocukların yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi, 

 Çocukların mutluluk, sevgi ve anlayış havası içinde olan bir aile 

ortamında özellikle barış, değerbilirlik, özgürlük, hoşgörü, eşitlik ve 

dayanışma ruhuyla yetiştirilmesi, 

 Dünyadaki özgürlük, adalet ve barışın temeli olarak ırk, renk, cinsiyet, 

dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, 

mülkiyet, doğuştan veya başka nedenlerden kaynaklanan ayırımlar 

dahil hiçbir ayırım gözetilmeksizin tüm çocukların eşit ve devredilemez 

haklara sahip olmaları. 

 

Sözleşmeyi onaylayan ülkeler, bu belgede yer alan hakların toplumda 

yaygın biçimde tanıtılmasıyla ve bu hakların hayata geçirilmesi yönünde yapılan 

işlerin düzenli olarak rapor edilmesiyle yükümlü tutulacaklardır. Ülkeler bu 

konudaki raporlarını doğrudan Çocuk Hakları Komitesi’ne göndereceklerdir. 

Komite bu raporları değerlendirirken, UNICEF, ILO ve UNESCO gibi uluslar 
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arası kuruluşların da bu değerlendirme çalışmalarında yer almaları mümkündür 

(Ballar, 1997, 70). Çocuk Hakları Komitesi, sözleşme ile ilgili değişim sürecinin 

izleyicisidir. Ülkeler, Sözleşme’yi onaylamalarını izleyen iki yıl içinde bu komiteye 

rapor sunmak zorundadırlar. Ayrıca her beş yılda bir, ulusal politikalarında 

yapmış oldukları değişiklikleri ve uygulamış oldukları politika ve eylemleri içeren 

bir raporu da sunma zorunlulukları vardır (Khanna, 1998, 27). Türkiye’nin ilk 

raporu 23 Mayıs 2001 tarihinde Çocuk Hakları Komitesi tarafından 

görüşülmüştür. 

 

Sözleşme’yi onaylayan her ülke, çocuklarla ilgili yükümlülüklerini yerine 

getirmelerinde ana-babalara ve diğer sorumlu kuruluşlara yardımcı olacak her 

tür önlemi almak zorundadır. Bugün, dünya çocuklarının yüzde 96’sı, çocuk 

haklarını korumak için yasal yükümlülük altına giren ülkelerde yaşamaktadır 

(Khanna, 1998, 26). 

 

Tarihsel süreç içerisinde çocukların haklarını koruyan en önemli uluslar 

arası belge Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’dir. Aşağıda, Çocuk Hakları’na Dair 

Sözleşme’nin hazırlanması, amacı ve yapısı, Sözleşme’nin Türkiye’deki 

uygulaması ile ilgili açıklamalar yapılacaktır. 

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Hazırlanması 
 

 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin kabulüne kadar çocuk hak ve 

çıkarlarının korunması için birtakım bildirgeler kabul edildi. Birinci Dünya 

Savaşı’nın ardından evrensel barışın sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 

ülkeler bir araya gelip bugünkü Birleşmiş Milletler’in temeli olan Milletler 

Cemiyeti’ni kurduklarında öncelikle barışçı ve mutlu bir toplumun inşaası 

gereğine dikkati çekerek milletlerin uymalarını istedikleri yaşam standartlarını 

tespit etmeye çalıştılar. Bu arada toplumun temel taşları olan çocukların her türlü 

ihmal ve istismardan öncelikle korunması ve onların her hal ve koşulda 
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yetişkinlerden daha özel olarak ele alınması gerekliliği oldukça önem kazandı 

(Müftü, 2001, 11).  

 

 Zaman içinde hızla gelişen ve kalkınan dünyamızda çocukların haklarının 

korunması, onların ihmal ve istismardan uzak tutulmalarının sağlanması için 

yalnızca bir iyi niyet ifadesinden öteye gidemeyen daha önce hazırlanmış olan 

bildirgelerden daha bağlayıcı olan uluslar arası belgelere gereksinim olduğu 

gerçeğini ortaya çıkarttı (Ünal, 2001, 58). 

 

Bildirgeler hükümetler tarafından kabul edilen ancak kuralların 

uygulanması halinde yaptırımı bulunmayan, ilan edilmiş genel ilkelerdir. Buna 

karşılık sözleşmeler kendisine taraf olan devletleri bağlayıcı nitelikte “yasal” 

metinlerdir. Bu nedenle bu sözleşmeye dek bağlayıcılar olan yaptırımlar içeren 

ve çocukların evrensel gereksinimlerini bir bütün olarak ele alan uluslar arası bir 

belge yoktu (Polat, 1997, 39). 

 

1979 yılı tüm dünyada Birleşmiş Milletler Çocuk Yılı olarak kutlandı. Bu 

dönemde Polonya’dan Prof. Adam Lopatka çocuk hakları hakkında bir sözleşme 

hazırlanması amacıyla çağrıda bulundu ( Hill veTisdall, 1997, 28). 1979 Uluslar 

arası Çocuk Yılı’nın öncesinde Polonya’nın bir Çocuk Hakları Sözleşmesi 

hazırlama önerisi başlangıçta duraksamayla karşılandı. Çünkü, bağlayıcı olmasa 

da tüm devletler tarafından kabul edilen ve dolayısıyla hepsine uygulanabilir 

olan bir çocuk hakları bildirgesinin zaten varolduğu ileri sürülüyordu. Bu 

duraksamalara, önerilen metne ve bağlayıcı bir uluslar arası yasal düzenleme 

için uygun olmadığı öne sürülen diline yöneltilen eleştirilerin ortaya çıkardığı ek 

soruna karşın, bir sözleşme fikrini savunanlar sonunda kazandılar (Ballar, 1997, 

63). Polonya otoriteleri bir Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edilmesini 

önerdikleri zaman, bunu Uluslar arası Çocuk Yılı’nın anısını ebedileştirecek bir 

sembol olarak düşünmüşler ve BM Genel Kurulundan, 1979 yılı içinde böyle bir 

sözleşme kabul edilmesini istemişlerdi (Tiryakioğlu, 1991, 50). Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu, Polonya’nın yaptığı bu öneriyi dikkate alarak, yine Polonya 



 36

tarafından hazırlanan ilk taslağı incelemek üzere 1979 yılında, 43 üye devletin 

temsilcilerinden oluşan bir “çalışma komisyonu” oluşturmuştur. Polonya 

tarafından hazırlanan taslak, bu çalışma komisyonu tarafından yeniden gözden 

geçirilip, ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Taslağın en son haline getirilmesi on 

yıl gibi çok uzun bir sürede olmuştur (Hill ve Tisdall, 1997,28). 

 

 Yapılan çalışmaların ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Sözleşme 

metnini, Çocuk Hakları Bildirgesi’nin 30. Yıldönümü olan 20 Kasım 1989 

tarihinde kabul ederek, 26 Ocak 1990’da imzaya açmış ve imzaya açılışının ilk 

gününde 61 devlet tarafından imzalanmıştır (Akyüz, 2000, 18). Bugün Çocuk 

Haklarına Dair Sözleşme, Amerika Birleşik Devletleri ve Somali dışında 191 ülke 

tarafından onaylanmıştır (Unicef, 2001, 82). 

 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Amacı ve Yapısı 
 
 Sözleşmenin amacı, çocukların korunması için evrensel ilkeler belirlemek, 

onları her türlü ihmal, istismar ve kötü muamelelere karşı korumaktır. Bunun 

yanında Sözleşme, çocukların potansiyellerinin ve yeteneklerinin gelişmesini 

sağlayacak programlar için bir çerçeve oluşturmak amacını da gütmektedir 
(Onur, 1985, 65). 

 

Çocukların haklarını bütün yönleriyle medenî, siyasal, ekonomik, 

toplumsal ve kültürel olarak birlikte kapsayan Sözleşme, bir haktan 

yararlanılmasının, diğer haklardan soyutlanamayacağını kabul etmektedir. 

Sözleşme, çocuğun kendi düşünsel, ahlâkî ve manevî niteliklerini geliştirmek için 

gereksinim duyduğu özgürlük, başka şeylerin yanı sıra sağlıklı ve güvenli bir 

çevreyi, tıbbî bakım olanaklarını ve yiyecek, giyecek ve barınak anlamında 

asgarî standartları öngörmektedir (UNICEF, 1998, 67). 

 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocukluğun, insan hakları temelinde 

yeni bir tanımını yansıtmaktadır. Sözleşme, çocuklarla ilgili bir dizi evrensel 
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standardı ayrı bir belgede bir araya getiren ve çocuk haklarını yasal bir 

zorunluluk olarak tanıyan ilk uluslar arası insan hakları belgesidir (UNICEF, 

2005, 3). 

 

Sözleşme, çocuğu bir birey olarak, yaşla ve olgunlaşma ile gelişen 

gereksinimlere sahip bir varlık olarak tanımaktadır. Dolayısıyla Sözleşme, 

çocuğun hakları ile ana babalarının ya da çocuk yaşatma, geliştirme ve koruma 

alanlarında sorumluluk sahibi diğer kişilerin hakları ve görevleri arasında bir 

denge kurarak, ayrıca bugünkü durumunu ve geleceğini ilgilendiren kararlara 

katılma hakkını çocuğa tanıyarak, bu alanda varolan diğer anlaşmaların ötesine 

geçmektedir (Ballar, 1997, 67). 

 

Sözleşmeye göre, çocuğun aile çevresi içinde yaşaması, bakılması, 

yetişmesi ve katılımı temeldir. Aile bakımı içinde, anne babanın çocuğa yol 

göstermesi, anne-baba sorumluluğu öncelikli olarak tanımlanmıştır. Çocuğun 

anne babadan ayrılması sürecinde çocuğun sosyal, ekonomik ve kültürel hakları 

korunmuştur. Aile çevresinden yoksun kalan çocukların varlığı nedeniyle 

alternatif bakım modeli ve standartlar tanımlanmıştır. Aile çevresinden yoksun 

kalan çocukların özel olarak korunması ve yetiştirilmesi devletin 

sorumluluğundadır. Evden kaçan çocuklar, sokakta yaşayan, çalışan ve kurum 

bakımındaki çocukların yeniden topluma kazandırılması, koruyucu ailedeki 

çocukların, evlat edinilen çocukların, ıslahevindeki, cezaevindeki çocukların 

bakımı ve gözetimleri, çocuk ticaretinin önlenmesi, para karşılığı çalıştırılan ve 

kiralanan çocukların korunması, fuhuş içindeki çocukların korunması 

sorumlulukları ve ödevleri devlet, toplum ve aile açılarından tanımlanmıştır 

(Cılga, 2001, 18). 

 

“Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması; çocuğun kişilik, hüner ve 

yeteneklerinin geliştirilmesi için gereken yardımın sağlanması toplumların 

yükümlülüğüdür” ilkesi çocuk haklarının temel prensibidir. Çocuk Hakları 

Sözleşmesi, her çocuğun ihtiyacı ve hakkı olan minimum standartların 
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sağlanması için uluslar arası kabul gören bir çatı oluşturmaktadır. Çocuk Hakları 

Sözleşmesi, herhangi bir insan hakları belgesinden daha geniş bir yelpazede 

sivil, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları kapsamaktadır. Sözleşme, 

çocuğun özgür, itibarlı ve adaletli bir ortamda gelişmesi için gerekli koşulları 

oluşturmaktadır (Dedeoğlu, 1999, 22). 

 

 Sözleşme dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar bütün halklar için 

aynı anlamı taşımaktadır ve ırk, dil, cinsiyet, din, etnik ya da toplumsal farklılık, 

mülkiyet, özürlülük, doğum ya da başka farklılık gözetilmeksizin bütün çocuklar 

için eşit ölçüde geçerlidir (UNICEF, 1998, 85). 

 

Sözleşmenin yapısından kaynaklanan bir gücü, ortak bir hedef peşindeki 

ülkelerin bu yolda benimseyebilecekleri çok sayıdaki farklı yaklaşıma uyum 

sağlayabilecek bir esneklik taşımasıdır. Sözleşme, birtakım duyarlı konulara 

gözlerini kapamış değildir; ancak çocukların evrensel gereksinimlerine kendi 

yöntemlerince eğilen farklı kültürel, dinsel ve diğer değerlere uyum 

sağlayabilmenin çarelerini içermektedir (Ballar, 1997, 68). Bu açıdan 

bakıldığında Sözleşme, çocuklara yönelik tutum ve davranışlara ilişkin evrensel 

standartları derleyip tek bir hukuki metinde toplayan ve bağlayıcı olan ilk belge 

olma özelliğini taşımaktadır (Tiryakioğlu, 1991, 53). 

 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, öncelikle ana babaya olmak üzere 

ailelere, topluluklara, gençlere, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına, emniyet 

görevlilerine ve devlete çocuklarla ilgili olarak asgari yükümlülükler veren, 

davranış biçimleri öngörür. Yapıcı ve ileriye dönük bir yaklaşım taşıyan 

Sözleşme, onaylayan Devletlere, çocukların ülkelerinin toplumsal ve siyasal 

yaşamında etkin ve yaratıcı bir yer alabilmelerine elverişli koşulları hazırlamaları 

çağrısında bulunmaktadır (Akıllıoğlu, 1995, 99). 

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi kendi başına ele alındığında çocukların karşı 

karşıya bulunduğu ciddi toplumsal sorunların çoğunu çözememektedir. Zaten 
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buna imkan da yoktur. Ancak, bu sözleşme, devletlerin çocuk haklarına üst 

düzeyde öncelik tanıması için bir fırsattır (Tiryakioğlu, 1991, 53). 

 

Sözleşme, önsöz ve üç kısımdan oluşmaktadır. Önsöz’de Birleşmiş 

Milletler’in temel ilkeleri ile insan hakları sözleşmeleri ve bildirgelerinin bazı özel 

hükümlerine atıfta bulunulmuş, savunmasız konumları nedeniyle çocukların özel 

bir duyarlılığa ve korunmaya muhtaç oldukları belirtilmiş ve çocukları koruma 

sorumluluğunun ilk önce aileye ait olduğu, devletin de aileye bu konuda yardım 

edeceği vurgulanmıştır. Çocuğun gerek dünyaya gelmeden önce gerekse 

sonrasında yasal açıdan ve diğer açılardan korunması gerektiği, çocuğun içinde 

yaşadığı toplumun kültürel değerlerine saygının önemi ve çocuk haklarının 

güvenceye alınmasında uluslar arası işbirliğinin belirleyici rolü yine aynı 

bölümde yer almıştır. 

 

Sözleşme, 54 maddeden oluşmaktadır. Sözleşme’nin birinci kısmında, 18 

yaşından küçük çocukların sahip olduğu haklar ve bunların gerçekleştirilmesi 

için devlete düşen görevler düzenlenmiştir. İkinci ve üçüncü kısımlarda ise, 

Sözleşme’de yer alan hakların taraf devletlerce uygun araçlarla yetişkinlere ve 

çocuklara yaygın biçimde öğretilmesi yükümlülüğü 42. madde ile belirtildikten 

sonra, 43 ve devamındaki maddelerde, Sözleşme’nin yürürlüğe girmesini ve 

Sözleşme’ye uyulmasını düzenleyen kurallara yer verilmiştir (Hodgkin ve Newell, 

1998, 17). 

 

Çocuk Hakları’na Dair Sözleşme Birleşmiş Milletlere üye ülkeler 

tarafından bugüne kadar benimsenen en ileriye dönük ve ayrıntılı insan hakkı 

belgesi olarak tanımlanır. Sözleşme’de genel olarak insan hakları ile bağlantılı 

bütün haklar çocuklara da tanınmıştır. Bunlar şöyledir (Tiryakioğlu, 1991, 54): 

• Hangi yaşta olursa olsun bütün insanlara tanın hakları, örneğin isteğe karşı 

koyma, bir isim ve tabiiyet edinme, sosyal güvenlikten yararlanma hakkını 

teyit eder ve bunu yansıtır. 
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• Çocuklara ilişkin olarak düzenlenen haklar, genel anlamda bütün insanlara 

uygulanabilecek hakların standartlarının yükseltilmesine yöneltilmiştir. 

• Yalnızca çocuklar ve onlarla ilgili konular, örneğin, evlat edinme, ilkokul 

eğitimi, anne babalık ilişkileri ele alınır. 

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Temel İlkeleri 
 

 Sözleşme’de yer alan bazı haklar, çocuklara tanınan diğer bütün 

haklarının kullanılmasında ve devletlere yüklenen görevlerin yerine 

getirilmesinde göz önünde bulundurulacak temel ilkeler niteliğindedir. 

Sözleşme’de yer alan temel ilkler şunlardır (Akyüz, 2000, 22): 

 

Ayrımcılığın önlenmesi. Sözleşme’nin 2. maddesinde ” Taraf Devletler, 

bu sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, 

kendilerinin, ana-babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, 

cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, 

mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin 

tanır ve taahhüt ederler.” şeklinde ifade edilmektedir.  

 

Ayrımcılık, bütün insanların haklara ve özgürlüklere eşit biçimde sahip 

olmalarını, bu haklardan eşit biçimde yararlanmalarını önleme amacını taşıyan 

ya da fiilen bu sonucu veren herhangi bir ayrım, dışlama, kısıtlama ya da tercih 

yapılmasıdır ( Hodgkin ve Newell, 1998, 8). Fakat ülkemizde, eğitimde ulusal 

veya uluslar arası yasalar boyutunda cinsiyet ayrımı söz konusu olmadığı halde, 

kız çocuklarının eğitimden yararlanma oranları düşüktür (Adem,1999,72). 

 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, kızlara yönelik ayrımcılığa özel 

bir önem vermekte ve devletlerden kız çocuklara yönelik ayrımcılığın ortadan 

kaldırılması için somut öneriler almalarını istemektedir (Hodgkin ve Newell, 

1998, 29). 

 



 41

Çocuğun yüksek yararı. Çocuk Haklar Komitesi, çocuğun yüksek 

yararının çocuğu ilgilendiren her tür girişimde birinci derecede gözetilecek husus 

olmasını öngören 3. maddeyi 2., 6. ve 12. maddelerle birlikte, Çocuk Haklarına 

Dair Sözleşme’nin temel ilkelerinden biri olarak öne çıkarmaktadır (Hodgkin ve 

Newell, 1998, 37). 

Sözleşme’nin 3. maddesine göre, yasama, yürütme, yargı organları, tüm 

kamu ya da özel kuruluşlar, ana-babalar çocukla ilgili konularda çocuğun yüksek 

yararının, yani güvenliğinin korunmasına birinci önceliği tanıyacaklardır. Ana-

babalar ya da sorumluluk taşıyan diğer kişiler, bu sorumluluğu yerine 

getirmedikleri takdirde devlet, çocuğa yeterli özeni gösterecektir. 

 

Yaşama ve gelişme hakkı. Sözleşme’nin 6. maddesi Çocuk Hakları 

Komitesi tarafından temel ilke olarak belirlenen haklarından biridir. Bu ilkeyle, 

temel yaşama hakkı ile birlikte, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için azami 

çaba gösterme konusu güvence altına alınmaktadır. “Yaşama ve gelişme” nin 

mümkün olan azami ölçülerde sağlanması kavramı, Sözleşme’nin bütününün 

uygulanması açısından belirleyici önemdedir ( Hodgkin ve Newell, 1998, 85). 

 

Sözleşme’nin 6. maddesine göre, “Taraf Devletler, her çocuğun yaşama 

hakkına sahip olduğunu kabul ederler ve çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi 

için mümkün olan azami çabayı gösterirler.”  

 

Yaşama hakkı, kişinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü koruyabilmesi ve 

varlığının çeşitli etkilerle bozulmasına engel olabilmesi hakkıdır. Bu tanıma göre, 

yaşama hakkı başlıca iki öğeden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, insanın 

bedeni içinde her türlü dış korkudan uzak olarak yaşayabilmesi hakkıdır. 

Yaşarken bireyin beden bütünlüğüne dokunulamaz. Çünkü, çocuğun 

yaşamasını sağlamanın en önemli koşullarından biri de yaşamın maddi ve 

manevi acıya maruz kalmadan sürdürülmesidir ( Mumcu, 1994, 149). 
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Sözleşme’nin, 18., 20., 23.,27. ve 29. maddeleri çocuğun gelişme hakkı 

ile ilgilidir. 18. Maddede, “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.” şeklinde ifade edilmektedir. 20. madde, devletin aile ortamında 

yoksun bırakılanlara özel koruma sağlamasını öngörmektedir. 23. maddeye 

göre, özürlü çocuklara yapılacak yardımlar kültürel ve manevi gelişme dahil, 

çocuğun mümkün olan en eksiksiz sosyal uyumunu ve bireysel gelişimini 

sağlayacak biçimde olmalıdır. 27. maddeye göre, taraf devletler, her çocuğun 

bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişimi açısından yeterli bir 

yaşam standardına ulaşma hakkını tanımak durumundadır. 29. maddeye göre, 

eğitimin en önemli ve başta gelen amaçlarından biri, çocuğun kişiliğinin, 

yeteneklerinin eksiksiz biçimde geliştirilmesi ve çocuğun özgür bir toplumda 

yaşantıyı sorumluluklar üstlenecek biçimde eğitilmesidir. 

 

Çocuğun görüşlerinin dikkate alınması. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 

12. maddesine göre, 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 veya bir temsilci 

ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin 

kurallarına uygun olarak çocuğa özellikle sağlanacaktır. 

 

Çocukların görüşlerinin alınması ve kararlara katılması, gerek aile gerek 

toplum bakımından çok önemlidir. Karar alma durumunda olanlar, çocuğun 

katılım hakkını reddettikleri takdirde, yaşamsal önemdeki bilgi ve görüşlerden 

yoksun kalabilirler (Akyüz, 2000, 24). 
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Çocuk Hakları Komitesi, 12. maddenin Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme’nin uygulanmasına ve diğer bütün maddelerin yorumlanmasına ilişkin 

olarak her bakımdan temel önem taşıyan bir madde olduğunu vurgulamıştır. 

Komite, çocuğun, haklarının aktif öznesi olarak görülmesi gerektiğinin üzerinde 

durmuştur (Hodgkin ve Newell, 1998, 145). 

 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Türkiye 
  

Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi imzalayarak yürürlüğe 

koymak suretiyle çocuk nüfusun empoze ettiği sorunlara evrensel ölçütler 

çerçevesinde yaklaşmayı kabul etmiş olmaktadır. Türk toplumunun çocuk 

konusundaki geleneksel değerleri ile bu evrensel ölçütler büyük ölçüde 

örtüşmektedir. Bu bakımdan bu sözleşmenin hızla kabulü ve yürürlüğe 

konmasının önemli bir nedeni de budur (Doğan, 2001, 3). 

 

Çocuk hakları ilke ve standartları; Türkiye’de insan kaynaklarının 

geliştirilerek, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde özgürlük, adalet ve barış 

düşüncesini temel almıştır (Cılga,2001, 19). Türkiye’de kültürün geleneksel 

değerleri çocuk haklarının köklerini Batılı oluşumlardan çok öncesine 

götürmektedir. Bu çerçevede henüz Tanzimat döneminde çocuk hakları teriminin 

bazı aydınlarca tıpkı insan hakları teriminde olduğu gibi telâffuz edilmiş olması 

şaşırtıcı değildir. "Çocuklarımızın terbiye ve eğitimini daha kendi çocuklarımızın 

haklarını öğrenmemekle mi başaracağız?"  şeklindeki bir sitem "çocuk 

haklarının" uluslararası söyleminden yüzyıl öncesine rastlamaktadır (Doğan, 

2001, 5). 

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde sosyal 

hizmetlerin ulusal düzeyde toplumun her kesimine daha etkin ve hızlı bir şekilde 

ulaştırılması amacıyla ilçelerde, merkeze uzaklıkları göz önünde bulundurularak 

sosyal hizmete ihtiyaç duyan kesimlerin yoğun olduğu yerlerde İlçe Sosyal 

Hizmet Müdürlükleri kurulmuştur. Halen 35 ilçede İlçe Sosyal Hizmetler 
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Müdürlükleri aracılığı ile yerinden hizmetler yürütülmektedir. Türkiye’de Çocuk 

Hakları ile ilgili koordinatör kuruluş olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu’nun bu görevini daha etkin yürütebilmesini sağlamak üzere, ilgili kamu 

kurumlarının en üst düzeyde temsil edildiği; “Çocuk Hakları İzleme ve 

Değerlendirme Üst ve Alt Kurulları” kurulmuştur ( www.shck.gov.tr).  

 

Aşağıda Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Türkiye tarafından 

imzalanması, Sözleşmeye koyulan çekinceler ve iç hukukta uygulama sorunları 

konularına değinilecektir. 

 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin İmzalanması 
 

Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 1990 Dünya Çocuk 

Zirvesi’nde imzalamış ve 1994 yılında onaylamıştır. Sözleşme 27.01.1995 

tarihinde 22184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   

 

Sözleşme, 27 Ocak 1995 tarih ve 22184 sayılı Resmi Gazete ile 

yayınlanarak 4058 sayılı yasa ile iç hukuk kurallarına dönüştürülmüştür. Buna 

uygun olarak sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çalışmaların tek elden 

izlenmesi ile Türkiye’nin bu konularda temsil edilmesi, ülke raporunun 

hazırlanması gibi sorumlulukların yerine getirilmesinde 11 Ocak 1995 tarihli 

Başbakanlık yönergesiyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü görevlendirilmiştir (Doğan, 2000, 220). 

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne Koyduğumuz Çekinceler   
 

Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 17, 29 ve 30. maddelerine 

Anayasa ve Lozan Antlaşması Hükümleri çerçevesinde bakacağı ve bu 

maddeleri bu anlayış doğrultusunda uygulayacağı yönünde çekince koymuştur 

(Akıllıoğlu, 1995, 22). 
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Sözleşme’ye konan çekince kaydı aynen şöyledir (Doğan, 2000, 220): 

“Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 17, 

29 ve 30. madde hükümleri, T.C. Anayasası ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan 

Antlaşması hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama hakkını saklı 

tutmaktadır.” Çekince sürülen bu maddelerde, etnik azınlık ve yerli halktan olan 

çocukların konuşma dillerini, televizyon ve radyo gibi kitle iletişimi araçları ile 

okullarda kullanmaları öngörülmüştür.  

 

Türkiye bakımından azınlık sıfatı, sadece, uluslararası antlaşmalarla, 

kendilerine bu nitelik tanınan topluluklara aittir. Türkiye azınlık olarak sadece, 

Rum, Ermeni, Musevi ve Bulgar azınlıkları tanımakta, bunların dışında milli 

azınlık tanımamaktadır. 24.7.1923 Lozan Antlaşması ile 18 Ekim 1925 Türkiye -

Bulgaristan Dostluk Antlaşması dışında hiç bir uluslararası belge Türkiye’yi, 

ülkesinde herhangi bir “milli azınlık”ın varlığını tanımak ve onlara şu veya bu 

hakları vermek yükümünü getirmemektedir. Bu nedenle Türkiye, Sözleşmenin 

azınlık grubu, yerli ahali ifadesini taşıyan 17., 29. ve 30. maddelerine çekince 

koyarak belgeyi imzalamış ve Ocak 1995’de de T.B.M.M. de onaylanmıştır. 

Onay sırasında, imza edilirken konulmuş olan çekinceler korunmuştur.  

  

 Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin İç Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi 
 
 Uluslar arası hukuk kurallarının iç hukuk kuralları karşısında uygulanması, 

uluslar arası hukuk literatüründe çok tartışılan konulardan birini oluşturmaktadır. 

Bu konuda farklı görüşler mevcuttur (İnan, 1995, 774). Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme, uluslar arası hukuk açısından çocuklara yönelik tutum ve 

davranışlara ilişkin evrensel standartları düzenleyen ve bağlayıcı güce sahip 

hukuksal bir metindir (Akyüz, 2000, 20). 

 

 İç hukuk açısından Sözleşme, 1982 Anayasası’na göre kanun 

hükmündedir. Anayasa’nın m.90/1 fıkrasına göre, “ Türkiye Cumhuriyeti adına 

yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların 
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onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onaylamayı bir kanunla uygun 

bulmasına bağlıdır.” Anayasa’nın 90. maddesinin V. Fıkrasına göre ise, “usulüne 

göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. 

Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz.”  

 

 Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, Anayasa dışındaki kanunlar açısından 

değerlendirilmesi ise şöyle yapılabilir (Akyüz, 2000, 20): 

• Sözleşme’nin imza ve onayından önce, iç hukuktaki kanunlarda, 

Sözleşmen’nin getirdiği bir hükmü düzenleyen (örneğin çocukların dernek 

kurma hakkında olduğu gibi) bir kural yoksa ÇHS’nin ilgili kuralı iç hukukta 

uygulanır. 

• Sözleşme’nin imza ve onayından önce, iç hukuktaki kanunlarda, 

Sözleşme’nin düzenlediği kurala aykırı bir kural varsa, ÇHS’nin söz konusu 

kuralı, kendisine aykırı iç hukuk kuralını örtülü biçimde yürürlükten kaldırmış 

olur; yeni tarihli bir kanun olarak iç hukuktaki kuralın yerine, Sözleşme’nin 

ilgili hükmü uygulanır. 

• Sözleşme’nin onayından sonra, iç hukukta Sözleşme’ye aykırı yeni bir kural 

getirilirse, bu yeni kuralın, Sözleşme’nin kendisine aykırı hükmünü 

yürürlükten kaldırmış olacağı belirtilmektedir. Devletin, Sözleşme’ye aykırı bir 

iç hukuk kuralını sonradan düzenlemesi, Uluslar arası Sözleşme’yi fesih 

etmek niyetinde olduğunu göstermiş sayılmaktadır. 

                                                                                                                                                           

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Çocuklara Tanıdığı Haklar 
 

Sözleşme’de yer alan çocuk hakları; yaşamsal haklar, gelişme hakları, 

korunma hakları ve katılma hakları olmak üzere dört grupta incelenebilir . 

Aşağıda bu kapsamda çocukların sahip oldukları haklardan bazıları daha 

ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.  
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Yaşama Hakları 
 
 Devletler, çocuk haklarını ayrım gözetmeksizin uygularlar; ayrıca çocuğun her 

türlü ayrımcılık ve yaptırıma karşı etkin bir koruma sağlamak için her türlü önlemi 

alırlar (m.2). 

  
Sözleşme’nin 8. maddesi, çocukların kimlik haklarıyla bu hakların 

korunmasına ve gerekli durumlarda Devlet tarafından yeniden oluşturulmasına 

ilişkindir. Bu madde, Sözleşme’nin taslağını hazırlayan Çalışma Grubu’nda 

Arjantinli bir delege tarafından önerilmiştir. O dönemde Arjantin, çocukların ve 

bebeklerin ortadan kaybolmaları gibi bir sorunla karşı karşıya idi. Bu önerinin 

gerekçesi de, çocuğun kimlik hakkının ihlal edildiği durumlarda Devlet’in hızla 

duruma müdahale etmesini sağlamaktı (Hodgkin ve Newell, 1998, 111). 

 

Sözleşme’nin 8. Maddesine göre, 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 eder. 

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. 

 
 Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı 

muamele ve cezaya tabi tutulmayacaktır. On sekiz yaşından küçük olanlara, 

işledikleri suçlar nedeniyle idam cezası verilemeyeceği gibi salıverilme koşulu 

bulunmayan ömür boyu hapis cezası da verilmeyecektir. Hiçbir çocuk yasa dışı 

veya keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılmayacaktır. Eğer çocuk 

herhangi bir ihmal, sömürü ya da eziyet ve işkence sonucunda mağdur duruma 

düşmüşse devlet, bu çocuğun bedensel ve ruhsal durumunu yeniden kazanması 

ve toplum içinde yer edinmesini sağlamak için gerekli her önlemi alır (m.37). 
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Gelişme Hakları 
 
 Çocukların sağlıklı bir biçimde yaşama hakları Sözleşme’nin 24. maddesinde 

güvence altına alınmıştır. Bu maddede, taraf devletler, çocukların mali 

nedenlerle sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılmaması için gereken her türlü 

çabayı sarf etmekle yükümlü kılınmışlardır. Sözleşme’ye göre taraf devletler, 

bebek ve çocuk ölüm oranının düşürülmesine, bütün çocuklara gerekli tıbbi 

yardımın ve tıbbi bakımın sağlanmasına, temel sağlık hizmetlerinin 

geliştirilmesine önem vereceklerdir.  

 

 Sözleşme’ye göre, her çocuk, bedensel, zihinsel, ruhsal, toplumsal ve 

ahlaki gelişmesini sağlayacak yeterli yaşam standardına ulaşma hakkına 

sahiptir. Bunun sağlanması sorumluluğu önce ana-babasına ve onun bakımını 

üstlenen kişilere düşer. Devlet, bu kişilere yardımcı olmak amacıyla gerekli her 

türlü önlemi almak ve gereksinim olduğu takdirde özellikle beslenme, barınma 

ve giyim konularında mali yardım ve destek programı uygulamak zorundadır (m. 

26). 

 

 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 28. ve 29. maddeleri çocukların 

eğitim hakkı ile ilgilidir. Sözleşme’nin 28.maddesine göre, taraf devletler, 

çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde 

gerçekleştirilmesini sağlarlar. Devletin görevi, ilköğretimin zorunlu ve parasız 

olmasını sağlamak, her çocuğun yararlanabileceği değişik ortaöğrenim 

kanallarını teşvik etmek ve yeteneklerine göre çocuğun haklarına ve 

saygınlığına uygun olmalıdır. Sözleşme’nin 28. maddesi, eğitim hakkının “fırsat 

eşitliği”  temelinde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayarak, çok sayıda çocuğun 

eğitime erişimde ayrımcılığa maruz kaldığına (özellikle kırsal alanlardaki 

çocuklar, kız çocukları ve özürlü çocuklar) işaret etmektedir (Hodgkin ve Newell, 

1998, 369). 
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28. maddede taraf devletler çocuğun eğitim hakkını kabul ederken, 29. 

maddede eğitimin hedefleri konusu ele alınmıştır. Bu maddeye göre, taraf 

devletler, çocuk eğitiminin aşağıdaki amaçlara yönelik olmasını kabul ederler: 

 Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin 
mümkün olduğunca geliştirilmesi, 

 İnsan haklarına ve temel özgürlüklere saygısının geliştirilmesi, 
 Çocuğun ana-babasına, kültürel kimliğine, diline ve değerlerine, ayrıca 

başkalarının kültür ve değerlerine saygısının geliştirilmesi, 
 Doğal çevreye saygısının geliştirilmesidir. 

 

Korunma Hakları 
 
 Çocuğun aile dışında korunması ile ilgili açıklamalar Sözleşme’nin 20. ve 21. 

maddelerinde yer almaktadır. Sözleşme’nin 20. maddesi, taraf devletlere, aile 

ortamından yoksun çocuklara, özel koruma sağlama, böyleleri için alternatif aile 

ya da kurum bakımı olanakları yaratma yükümlülüğü getirmektedir. Bu 

yoksunluk, ölüm, terk ya da yerinden ayrılma gibi nedenlere bağlı olabileceği 

gibi, Devlet’in aileden ayırmanın çocuğun yararına olacağına karar vermesi 

sonucunda da ortaya çıkabilir    (Hodgkin ve Newell, 1998, 257). 

 

Sözleşme’nin 21. maddesi, çocuğun evlat edinme yoluyla korunmasını 

düzenlemiştir. Bu maddeye göre, evlat edinme sistemini kabul eden veya buna 

izin veren taraf devletler, çocuğun en yüksek yararlarının temel düşünce 

olduğunu kabul ederek, belirlenmiş olan ilkelere uygun bir şekilde bunu 

gerçekleştirirler.  

 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 22., 23., 30.ve 38. maddelerinde özel 

durumdaki çocukların korunması ile ilgili hükümler vardır. Bu maddelerde, 

sığınmacı çocuklar, özürlü çocuklar, azınlık çocukları, silahlı çatışmalarda 

çocuklar ve çocuk askerlerin korunmasına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. 

Sözleşme’nin 22. maddesine göre, taraf devletler, mülteci çocukların, bu 

Sözleşme’nin getirdiği haklardan ve çocuğa tanınan korumadan yararlanması 

için gerekli her türlü önlemi alacaklardır. Hiçbir yakını olmayan, kimsesiz duruma 
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düşen mülteci çocuk, aile ortamından yoksun bir çocuğun sahip olduğu 

korumaya kavuşturulacaktır. Sözleşme’nin 23. maddesine göre, özürlü 

çocukların özel bakım gereksinimleri doğrultusunda korunması ve toplumsal 

uyumlarının sağlanması için taraf devletler her türlü önlemi alacak ve gerekli 

yardımı sağlayacaklardır.  

 

Sözleşme’nin 30. maddesinde ise, soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların 

ya da yerli halkların varolduğu devletlerde, böyle bir azınlığa mensup olan ya da 

yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık toplumunun diğer üyeleri ile birlikte 

kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini 

kullanma haklarından yoksun bırakılamaz, denilmektedir. Sözleşme’nin 30. 

maddesi, insan hakları çerçevesinde kaldıkları sürece kültürel çeşitlilikleri kabul 

etmektedir. Sözleşme’nin 38. maddesi silahlı çatışmalardan etkilenen çocukların 

korunması ile ilgilidir. Çocuk Hakları Komitesi, silahlı çatışmanın çocuklar 

üzerindeki etkisinin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin bütün maddeleri 

çerçevesinde ele alınmasını vurgular. Buna göre, devletler, silahlı çatışma 

sırasında yargılama çevrelerindeki bütün çocukların haklarını hayata geçirmek 

için önlemler almak durumundadırlar (Hodgkin ve Newell, 1998, 407). 

 

Katılım Hakları 
 

Çocuğun ailede ve toplumda aktif bir rol kazanmasını sağlamaya yönelik 

haklar çocuğun katılım haklarıdır. Bu haklar, görüşlerini açıklama ve kendisini 

ilgilendiren konularda karara katılma, dernek kurma ve barış içinde toplanma 

gibi haklardır.  

 

Çocuğun katılım hakkı. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 

uygulanması ve diğer bütün maddelerin yorumlanmasında temel önem taşıyan 

ilkelerden biri, belirli bir görüş oluşturma yeteneğine sahip her çocuğun, kendini 

ilgilendiren bütün konularda görüşlerini serbestçe ifade edebilmesi, bu görüşlere 
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yaşı ve olgunluk derecesi gözönüne alınarak gereken önemin verilmesidir 

(m.12). 

 

 Sözleşme’yi Birleşmiş Milletler üye olan bütün ülkeler onaylamış olmasına 

rağmen katılım ilkesi ile ilgili olarak hala uyuşmazlıklar söz konusu olmaktadır. 

Bu durum genel olarak tarihsel süreç içerisindeki çocuğa olan bakış açısından 

kaynaklanmaktadır. Eleştirmenler, çocukların mantıklı seçimler yapabilmeleri için 

gereken yeteneğe sahip olmadıklarını düşünmektedirler (Johnny, 2006, 17). 

 

Özellikle 19.yüzyıl çocukluk anlayışında, çocukluğun masumiyeti ve 

zayıflığı vurgulanmıştır. Bu anlayış çocukların toplumda aktif birer vatandaş 

olarak katılımını sınırlandırmış ve ciddi anlamda şekillendirmiştir. Bugün, hala 

çocukların kendileri ile ilgili kararlarını verebilecek akıl ve yeteneğe sahip 

olmadıklarına inanılmaktadır. Başka bir deyişle, çocukların politik alandan 

soyutlanmasının asıl nedeni; toplumun çocukları, hala yetişkinlere ve devlete 

bağımlı birer birey olarak görmesidir (Johnny, 2006, 20). Birleşmiş Milletler 

Çocuk Hakları Komitesi taraf devletlere, “ Sözleşme’nin 12., 13.14 ve 15. 

maddeleri ışığında, çocukların ailede, okulda ve toplumsal yaşamdaki aktif 

katılımlarını ve kendilerini ilgilendiren kararlarda yer almalarını sağlamak için 

çaba göstermeleri, bu amaçla yasalara kurallar koymaları, bu kuralların 

uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almaları önerisinde bulunmaktadır 

(Hodgkin ve Newell, 1998, 148). 

 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, sözleşmeler ve yasalarda 

çocuk haklarının yer almasının tek başına ailelerdeki, okullardaki ya da 

toplumlardaki gerekli davranış ve uygulama değişikliklerini sağlayamayacağını 

belirterek, çocukların katılım hakkını kullanabilmeleri için eğitimin gerekli 

olduğunu sürekli olarak vurgulamaktadır. Bu amaçla, “Çocuk Hakları ve Çocuk 

Hukuku” adı altında ilköğretim ve ortaöğretim okulları, tıp fakülteleri, hemşire 

okulları, sosyal hizmet okulları, psikoloji bölümleri ve sosyoloji bölümlerine 
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dersler konulmasını taraf devletlerden istemektedir (Hodgkin ve Newell, 1998, 

147). 

 

Çocuk Hakları’na Dair Sözleşme’nin 12., 13.14. ve 15. maddeleri çocuğun 

katılım hakkı ile ilgilidir. 

 

Görüş bildirme hakkı. Sözleşme’nin 12. maddesi çocuğun görüşlerini 

bildirme hakkıyla ilgilidir. Buna göre, “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 tanınır. 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.” 

denmektedir. 

 

Sözleşme’nin temel ilkelerinden olan bu maddeye göre, 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 özeni göstererek tanırlar. Bu amaçla, çocuğu 

etkileyen herhangi bir adli ya da yönetsel kovuşturmada çocuğa ya doğrudan 

doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla konuşma fırsatı 

sağlanır. Bu kural ile Sözleşme, çocuğun kendi düşüncelerine gerekli önemin 

verilmesi gereğini açıkça ifade etmektedir (Akyüz, 2000, 28).  

 

Çocuğun görüşlerini ifade edebilme hakkı. Sözleşme’nin 13.maddesi 

ise çocuğun görüşlerini ifade edebilme hakkı ile ilgilidir. Bu madde , “Çocuk, 

düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak, ülke sınırları ile 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. Bu hakkın kullanılması yalnızca, başkasının 
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haklarına ve itibarına saygı, milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu sağlığı ve 

ahlakın korunması nedenleriyle ve kanun tarafından öngörülmek ve gerekli 

olmak kaydıyla yapılan sınırlamalara konu olabilir.” şeklindedir. 

 

“Çocuk Haklarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi” de, çocukla 

ilgili karar vermek durumunda olan adli ya da yönetsel makamların, çocuğun 

görüşünün alınmasını, çocuğa görüşünü ifade etme olanağı sağlanmasını ve bu 

görüşlere gerekli ağırlığın verilmesini öngörmektedir (m.6). 

 

Çocukların görüşlerinin alınması ve kararlara katılması, gerek aile gerek 

toplum bakımından çok önemlidir. Karar alma durumunda olanlar, çocuğun 

katılım hakkını red ettikleri takdirde, yaşamsal önemdeki bilgi ve görüşlerden 

yoksun kalabilirler. Çocuğun belirttiği düşünce ve görüş bazılarını rahatsız etse 

de, kuşkusuz dikkate alınması gereken yeni bir boyut oluşturur (Akyüz, 2000, 

24). 

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi, gerek bu ilkesi gerekse diğer ilke ve 

hükümleriyle ülkelerden, çocuğun toplumda bir birey olarak yaşantısını 

sürdürmeye eksiksiz biçimde hazırlanmasını, Birleşmiş Milletler’in kuruluş 

bildirgesinde yer alan “barış, onur, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma” 

idealleriyle yetiştirilmesini istemektedir (Akyüz, 2000, 25).   

 

Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü. Çocuğun bu özgürlüğü 

Sözleşme’nin 14. maddesinde düzenlenmiştir. 14. maddeye göre “ Taraf 

devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı gösterirler. 

Taraf devletler, ana-babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun 

yeteneklerinin gelişmesiyle bağdaşır biçimde haklarının kullanılmasında çocuğa 

yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine, saygı gösterirler. Bir kimsenin 

dinini ve inançlarını açıklama özgürlüğü kanunla öngörülmek ve gerekli olmak 

kaydıyla yalnızca kamu güvenliği, düzeni, sağlık ya da ahlaki ya da başkalarının 

temel hakları ve özgürlüklerini korumak gibi amaçlarla sınırlandırabilir.” 
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Çocuğun dernek kurma ve barışçıl amaçlı toplantı yapma özgürlüğü. 
Sözleşme’nin 15. maddesi, çocuğun dernek kurma ve barışçıl amaçlı toplantı 

yapma özgürlüğü ile ilgilidir. “Taraf devletler, çocuğun dernek kurma ve barış 

içinde toplanma özgürlüklerine ilişkin haklarını kabul ederler. 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 ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 

amaçlarıyla yapılan sınırlamalardan başkalarıyla kısıtlandırılamaz.” şeklinde 

Sözleşme’de yer almaktadır. 

 

Çocuğun Katılımının Sağlanacağı Yerler 
 
 BM Çocuk Hakları Komitesi aşağıda belirtilen ortamlarda çocukların 

katılım haklarının sağlanmasını taraf devletlere önermektedir. 

 

Genel politikaların belirlenmesinde katılım. Sözleşme’nin 

uygulanmasına ilişkin hükümet düzeyindeki uygulamalar da dahil çeşitli 

düzeylerdeki politikaların belirlenmesine çocuklar katılmalıdırlar. Komite, 

periyodik raporlar kılavuzunda devletlerden, çocukların görüşlerinin nasıl, hangi 

yollardan öğrenildiğine, çocuklarla nasıl görüşüldüğüne ve çocukların dile 

getirdikleri şikayetlerin yasal düzenlemelerde, politikalarda ve yargı kararlarında 

nasıl dikkate alındığına ilişkin bilgi istemektedir (Hodgkin ve Newell, 1998, 154-

164). 

 

Aile ortamında katılım. BM Çocuk Hakları Komitesi, çocukların aile 

içinde karar alma süreçlerine katılmalarını sürekli olarak özendirmiş, ana-

babaların ve diğer bakıcı kişilerin sorumluluklarının belirlenmesinde çocukların 

görüşlerinin dinlenilmesini ve ciddiye alınmasını 12. madde çerçevesinde 

yükümlülük olarak kabul etmiştir.  
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Çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmada katılım. 
Sözleşme’nin 29. maddesi, çocuk eğitiminin amaçlarından birinin “doğal çevreye 

saygının geliştirilmesi” olduğunu belirtmektedir. Çocukların, çevre koruma 

etkinliklerine katılımları 1992 yılında yapılan Dünya Zirvesi’nde ön plana 

çıkarılmıştır. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı sonunda, “Çevre 

ve Kalkınmaya İlişkin Rio Bildirgesi” yayınlanmıştır. Bildirge’nin “ Çocuklar ve 

Gençler” başlıklı bölümünde, çocukların ve gençlerin bu konularla ilgili bütün 

karar süreçlerine aktif biçimde katılmalarının önemi vurgulanmaktadır (Hodgkin 

ve Newell, 1998, 162). 

 

Okulda katılım . Çağdaş toplumda okulun amacı, yalnız var olan bilgiyi 

tüketen değil, yeni bilgi üreten, ürettiği bilgileri sorunların çözümünde kullanan, 

bilgiye dayalı bağımsız kararlar alabilen, sürekli öğrenen ve gelişime açık 

bireyler yetiştirmektir (Doğanay, 2000, akt: Arabacı, 2005, 23). 

 

Okulun görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi, özellikle insan 

unsurunu ön plana alarak; insana yaraşır, demokratik değerlerle bireyin 

psikolojik, fiziksel gereksinimlerini gözetmesi, katılımcı bir yönetim anlayışı 

sergilemesi ile olasıdır. Demokrasiyi öğretmek için onu uygulamak 

gerekmektedir. Okulların en önemli görevlerinden biri de öğrencilere demokratik 

değerleri kavratmaktır (Bademci, 2000, 135, akt: Arabacı, 2005, 25). 

 

İnsan Hakları, çocuklara etik davranmanın en iyi yolunun onların katılımı 

için fırsatlar sağlamak olduğunu savunmaktadır. Fakat buna rağmen, dünyanın 

bazı ülkelerinde bu konuda birtakım çalışmalar yapılıyor olsa da genel olarak 

bakıldığında okullarda öğrenci katılımının hala yetersiz olduğu görülmektedir. 

Örneğin, Kanada’daki bazı eğitim kurumlarında, öğrencilerin demokratik katılımı 

öğrenebilecekleri öğrenci konseyleri kurulmuştur. Ancak, bu konseyler 

öğrencilerin okulla ilgili önemli kararların alınmasına katılmasına yeterince fırsat 

vermemektedir. ABD’de da buna benzer problemler yaşanmaktadır. Müfredat 

programı, okul kuralları ve buna benzer düzenlemelerde öğrencilerin fikirleri çok 
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az alınmaktadır. Bunun altında yatan temel neden ise, okullarda otoritenin 

kontrol altında tutulmak istenmesidir (Howe & Covell, 2000, 113). 

 

Gerçekte, çoğu durumda okullar demokratik birer yapı olarak işlemek 

yerine tek yanlı kararların alındığı bir güç olarak işlemektedir. Bütün bunlar 

dikkate alındığında, okullarda öğrencilere çocuk haklarına uygun davranılmadığı 

ortaya çıkmaktadır. Eğitimciler, okulla ilgili bir reform için bir araya geldiklerinde, 

birçoğu müfredat programı ve eğitim standartları üzerine odaklaşırken, çok azı 

öğrencilerin okulda seslerini duyurabilmesi konusuna değinmektedir. Bütün bu 

olumsuzluklar dikkate alındığında, öğrencilerin okulda katılımının 

sağlanabileceği ortamların yaratılması için acil ihtiyaç olduğu dikkati çekmektedir 

(Smith, 2002, 80). 

 

Eğitimin, çocukların ve gençlerin ait oldukları grubun yaşamına katılmak 

suretiyle yönlendirilmesi ve geliştirilmesi gibi sosyal bir fonksiyonu olduğu ifade 

edilebilir (Dewey, 1968, 103). Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere eğitimin 

fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için öğrencilerin katılımının olması 

gerekmektedir.   

 

Öğrenci, okul topluluğu içinde rol ve görev alarak gerçek yaşama 

hazırlanır. Gelecek yaşamda alacağı işbirliği içinde çalışma becerisini okulda 

kazanır. Bu şekilde öğrenci kendisini, içinde bulunduğu toplumun bir üyesi 

sayacak, bir varlık olduğunun bilincine vararak, milli dayanışmanın anlamını 

daha iyi kavrayacaktır. Toplumumuzun dayandığı demokrasi ilkelerini öğrenci 

okulda ve sınıfta yaşayarak benimser. Okulda öğrencilerin kendi aralarındaki ve 

öğretmen-öğrenci arasındaki karşılıklı bağlar demokratik değerlere uygun 

şekilde düzenlenmelidir. Öğrencilerin sorumluluk alarak okul ve sınıf yönetimine 

katkıda bulunmalarına fırsat ve olanaklar tanınmalıdır (Anonim, 1995, akt: 

Arabacı, 2005, 27). 
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Öğrencilerin okulda katılım haklarını kullanmalarını destekleyen 

faktörlerden biri demokratik eğitim şeklidir. Demokratik eğitim, demokrasinin ilke 

ve kuralları ile insan haklarının yaşatılarak öğretildiği eğitim şeklinde 

tanımlanabilir (Kepenekçi, 2003, 49).  Demokratik eğitim demokratik okulda 

gerçekleştirilir. Dewey ve Kelley’in önerdiği demokratik okul (Karakütük, 2001, 

24): 

 Demokrasinin temel ilkeleriyle tutarlı olmalıdır. 

 Öğrencilerin kendi kavramlarını oluşturmalarına destek olmalıdır. 

 Öğrencilerin etkin olarak katılımını sağlamalıdır. 

 Soyut düşüncelerden önce somut düşünceleri kazandırmalıdır. 

 Esnek olmalıdır. 

 Öğretmene, öğrencilere yardımcı olan bir rol vermelidir. 

 

Demokratik davranışların kazandırılmasında öğrenci yönetimin rolü 

oldukça fazladır. Öğrenci yönetimi, okulda demokratik davranışların 

kazandırılmasında en etkili yöntemlerden biridir. Bu yöntemle çocuk, seçme, 

seçilme, eleştirme, eleştirilme, denetleme ve denetlenme gibi “yurttaşlık 

eğitimi”nin gerektirdiği önemli davranışları kazanır. Bunlar, J.Piaget’nin yaptığı 

araştırmalarla ortaya konmuştur. Daha okul sıralarında iken bu bakımlardan 

değerli yaşantılar kazanan çocuk, ileride toplum içine karıştığı zaman, ödev ve 

sorumluluklarının bilincine daha derinden varacaktır (Binbaşıoğlu, 1977, 21). 

 

Öğrencilerin okul hayatına bizzat katılmaları, sorumluluk yüklenmeleri, 

görevlerin işbirliği halinde yürütülmesi, bugünün istenen belli başlı çabasıdır. 

Okul, gerçek hayatı en iyi şekilde işleyen ve öğrencileri gerçek hayata göre 

yetiştirmeyi amaç edinen çabaları devam ettirmek için geçerliliğini kaybetmiş 

çalışmalara son vermek zorunda kalmıştır. Bu nedenle öğrenci, yalnız öğretmeni 

dinleyen, kuru bilgiler edinen kimse değil, bilgi ve beceriye sahip olmak için çaba 

gösteren bir insan olmalıdır. Bu durumun yaratılması ise her bakımdan 

öğrencilerin okuldaki bütün çalışmalara katılmalarını, gerçek okulun amaçlarına 

göre yetiştirilmesini gerektirmektedir (Demir, 1977, 37). 
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 Okullarda, öğrenci katılımının en üst düzeyde sağlanabildiği demokratik 

ortamların oluşmasında öğretmenin rolü çok önemlidir. Demokratik öğretmen, 

gerek tavır ve davranışlarıyla gerekse mesleğini icra ederken demokratik 

değerleri uygulayan kişidir. Demokrasiyi yaşam biçimi olarak uygulamayan 

öğretmenlerden, demokratik eğitim beklemek hayalcilik olur (Karakütük, 2001, 

22). 

 

Demokratik bir öğretmen, öğrencilere tartışabilecek ortamları oluşturması, 

söz hakkı vermeleri, onları dinlemeleri, söyledikleri ile alay etmemeleri ve 

söylediklerine değer vermeleri, onlar arasında hiçbir şekilde ayrım yapmamaları, 

şiddet kullanmamaları, hoşgörülü olmaları, kendi görüşlerini zorla kabul etmeye 

çalışmamaları, kısaca, öğrencilere saygı duymaları ve onların da kendine saygı 

duymasını sağlayacak bir sınıf ortamını oluşturmaları gerekmektedir (Kepenekçi, 

2003, 50). 

 

 Demirbolat (1999)’a göre ise, demokratik öğretmen öğrenci ile girdiği 

iletişimi sadece bir öğrenme ve öğretme etkinliği olarak ele almamalıdır. Sınıf 

ortamındaki iletişim, öğrenme ve öğretme etkinliğinden öte öğrencinin benlik 

bilincinin gelişmesine olumlu katkı sağlamak, özne birey olarak varlığının 

değerinin farkına vardırmak ve bu süreçlerin doğal bir uzantısı olarak bağımsız 

düşünme alışkanlığını kazandırmak gibi çok önemli işlevler sahiptir. 

 

Öğrenciler, demokrasiyi okulda yaşamalıdır ve kendi kendilerini 

yönetmeyi öğrenmelidirler. Bunun için okullarda öğrenci toplulukları, sınıf 

başkanlığı, eğitsel kollar, ilgili akademik ve yönetim kurullarında öğrenci 

temsilcilerinin bulunması gerekmektedir (Karakütük, 2001, 24). Sınıf temsilciliği, 

eğitsel kol yöneticiliği, öğrenci derneği başkanlığı gibi görevlere seçilmek için 

öğrencilere kampanyalar düzenleme, kendilerini tanıtma, düşüncelerini 

açıklama, arkadaşlarını ikna etme olanağı verilmelidir (Kuzgun, 2000, 17). 
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 Çağdaş eğitim kişilik geliştirmeyi ilke edinmiştir. Kişilik eğitimi öğretimin 

bireyselleştirilmesini gerektirir. Öğretimin bireyselleşmesi okulda öğretimden çok 

öğrenimin ağırlık kazanmasını gerektirir ve öğrenci baş rolde bulunmalıdır. 

Öğrenci odaklı eğitim, bireyi uzlaşmacı, birlikteci, katılımcı, özetle demokrat 

yapar (Büyükkaragöz, 1990, 91). 

 

 Eğitici çalışmalar, öğrencilerin insani değerleri ve demokrasi ilkelerini 

benimsemiş, özgür ve bilimsel düşünceler taşıyan, toplum yaşamına etkin 

biçimde katılmaya istekli ve değişik görüşleri hoşgörüyle karşılayan kişiler olarak 

yetiştirilmesi açısından desteklenip yaygın biçimde uygulanması ve böylece de 

yasal zorunluluğun yerine getirilmesi; kısacası, öğrencinin okul yaşamının somut 

gerçekliği içinde demokrasi kültürünü yaşayarak edinmesi için çok elverişli bir 

olanaktır (Gülmez, 1994,14). 

 

Türk Eğitim Sisteminde öğrencilerin katılım hakkını düzenleyen bir takım 

yasal düzenlemeler vardır. Bunlar genel olarak şöyledir: 

 

 MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5/b maddesinde “… insan 

hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını 

kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk 

yüklenebilen birey olma bilincini kazandırma” ilköğretimim amaçlarından biri 

olarak belirtilmiştir.  

 

 “MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği”nin amacı ve ilkelerini düzenleyen 5. ve 6. maddelerinde,                      

“öğrencilerin okul hayatına mümkün olduğu kadar geniş ölçüde katılımının 

sağlanması”, öngörülmektedir. 

 

Bu amaç ve ilkeleri hayata geçirmek ve öğrencilerin kendilerini etkileyen, 

kendilerini ilgilendiren kararlara katılmalarını sağlamak üzere değişik kurulların 

kurulması öngörülmektedir. Bunların bazıları aşağıda verilmiştir. 
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1. Okul Öğrenci Kurulu. MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 97. maddesi 

ile MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin 13. maddesi 

gereğince, eğitim-öğretim ortamının daha uygun duruma getirilmesi, verimin 

artırılması, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi 

gibi çalışmaları yürütmek üzere okullarda “Okul Öğrenci Kurulu” 

oluşturulmaktadır. Öğrenci kurulu, okulun 1-8 inci sınıf öğrencileri tarafından 6, 7 

ve 8 inci sınıf öğrencileri arasından seçilen bir başkan; 4 ve 5 inci sınıflar 

arasından seçilen ikinci başkan ve 1-8 inci sınıf şubelerinden seçilen birer 

temsilciden meydana gelir. 

 

2. Okul Zümre Başkanlar Kurulu. MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları 

Yönergesinin 14. maddesi bağlamında oluşturulan bu kurula “Okul Öğrenci 

Kurulu” gözlemci olarak iki öğrenciyi temsilci olarak göndermektedir. 

 

3. Şube Öğretmenler Kurulu. Öğrencilerin beslenme, sağlık, devamsızlık, 

başarısızlık gibi kişilik hizmetlerine ilişkin sorunlarını araştırmak ve çözüm 

üretmek üzere MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 96. maddesine göre 

kurulan “Şube Öğretmenler Kurulu”na öğrenci temsilcisinin de katılabilmesi 

olanağı vardır. 

 

4. Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu. MEB İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliğinin 107. maddesi “Örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve 

başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmelerini” 

düzenlemektedir. Bunu gerçekleştirmek üzere kurulan “Öğrenci Davranışlarını 

Değerlendirme Kurulu”nun bir üyesi öğrenciler içinden belirlenir. 

 

5. Seçme Kurulu. “MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği”nin 24. maddesi uyarınca, okulda çıkarılan dergi ya da gazetede 

yayımlanacak öğrenci yazılırını inceleyerek yayımlanmasına karar vermek üzere 

oluşturulacak “Seçme Kurulu” öğrencilerden oluşmaktadır. 
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10/10/2005 tarih ve 2005/92 sayılı 

genelgesi ile uygulamaya sokulan “Okul-Veli Sözleşmesi” incelendiğinde temel 

bakış açısının “öğrencilerin okulun işleyişine etkin katılımlarını sağlamak” olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

Bütün bu etkinliklerde öğrenciler, demokratik olarak seçilmelidir. Belirtilen 

etkinliklerin her biri, öğrencilerin demokrasiyi öğrenmeleri ve uygulamalarında 

önemle ele alınmalıdır. Her şubedeki öğrenciler arasından kendilerinin 

demokratik olarak seçecekleri temsilciler aynı zamanda sınıf başkanlığı da 

yapabilirler. Şube temsilcileri içinden, okul düzeyinde öğrenci yönetim kurulu 

oluşturulmalıdır. Öğrenci yönetim kurulu, öğrencilerin demokratik yönetimi 

öğrenme ve uygulamalarında, okul yönetimine de katılmalarında önemli bir işlev 

gösterebilir (Karakütük, 2001, 24). 

 

Buraya kadar yapılan açıklamalar gösteriyor ki, gerek öğretim programları 

gerekse eğitim örgütlerinin işleyişini düzenleyen yasal metinler (yasa, 

yönetmelik, genelge vb.) çocuk haklarının, özellikle “katılım hakkı”nın teminat 

altına alınmasını öngörmektedir. 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

 Bu başlık altında araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, verilerin 

toplanması ve analizi ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Araştırma Modeli 

 Araştırmada tarama modeli kullanmıştır Öğrencilerin katılım haklarını 

kullanma durumlarına ilişkin var olan durum olduğu gibi ortaya konmuştur. 

 

Evren ve Örneklem 

 Araştırmanın evrenini, Ankara İli Belediyesi sınırları içinde bulunan 

kamu ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır.  

Araştırmanın evrenini oluşturan Ankara İli Belediyesi sınırları içinde yer alan 587 

kamu ilköğretim okulunun toplam 9359 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 
 

 Araştırma için uygun örneklem büyüklüğünü saptamak amacıyla farklı 

büyüklükteki evrenler için kuramsal örneklem büyüklükleri tablosundan 

faydalanılmıştır. Tablo1’de 50.000 kişilik evrende %95’lik güven düzeyi için 

gerekli örneklem 381 kişi olarak belirtilmiştir (Balcı, 2005, 95). Buna göre 390 

katılımcıya veri toplama aracı dağıtılmış, boş ve eksik dolduruluş veri toplama 

araçları elenerek, örneklem büyüklüğü 358 olarak belirlenmiştir. Araştırma 

örneklemine giren olan okul ve öğretmenlerin sayılarının dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1.  Ankara İli Belediyesi Sınırları İçinde Bulunan İlköğretim Okulu ve 
Buralarda Görevli Sınıf Öğretmeni Sayısı ile Örnekleme Alınacak Okul ve 
Öğretmen Sayıları 
 

İlçeler Toplam 
İlköğretim Okulu

Örnekleme Giren 
Toplam İlköğretim 

Okulu 

Toplam Sınıf 
Öğretmeni 

Örnekleme 
Giren  

Toplam 
Sınıf 

Öğretmeni 
Sayısı 

Yenimahalle 92 25 1434 55 

Mamak 93 26 1219 47 

Altındağ 81 22 1244 47 

Keçiören 89 24 1871 72 

Çankaya 114 31 1697 65 

Sincan 45 12 966 37 

Gölbaşı 38 10 240 9 

Toplam 587 159 9359 358 

Kaynak: Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Bölümü, 2005-2006 Öğretim 
Yılı. 

 
 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin cinsiyet, yaş, kıdem, sınıf büyüklüğü, okul 

büyüklüğü ve okulun bulunduğu sosyo-ekonomik-kültürel çevre değişkenlerine göre 

dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Araştırmaya Katılan Kişiler İle İlgili Kişisel Bilgiler 

Değişken Frekans (N) Yüzde (%) 

 
Cinsiyet 

Kadın 213 59,4 
Erkek 145 40,6 

Toplam 358 100,0 
 
 

Yaş 

20-25 24 6,7 
26-30 56 15,6 
31-35 114 31,8 
36-40 96 26,8 

41 ve üzeri 68 18,9 
Toplam 358 100,0 

 
Öğretmenlik 
Mesleğindeki 

Kıdemi 

1-5 40 11,1 
6-10 108 30,1 

11-15 134 37,4 
16-20 28 7,82 

21 ve üzeri 48 13,4 
Toplam 

 
358 100,0 

 
 

Sınıfındaki 
Öğrenci Sayısı 

15-25 72 20,1 
26-35 121 33,7 
36-45 107 29.8 
46-55 56 15,6 

56 ve üzeri 2 0,55 
Toplam 358 100,0 

Okul Büyüklüğü 
 
 
 
 

250-350 36 10,0 
351-450 32 8,93 
451-550 50 13,9 
551-650 34 9,49 

651 ve üzeri 206 57,5 
Toplam 358 100,0 

 
 

Sosyo-ekonomik-
kültürel Çevre 

Alt 156 43,5 
Orta 121 33,7 
Üst 81 22,6 

Toplam 358 100,0 
  

  

Tablo 2’ye göre, araştırmaya 358 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmaya 

katılan öğretmenlerin % 59,4’ü kadın ve % 40,6’sı erkektir. Araştırmaya katılan 

sınıf öğretmenlerinin %6,7’si 20-25 yaş arası, %15,4’ü 26-30 yaş arası, %31,8’i 
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31-45 yaş arası, %26,8’i 36-40 yaş arası ve %18.9’u da 41 ve üzeri yaşlara 

sahiptirler. Öğretmenlik mesleğindeki hizmet süresine göre 1-5 yıl kıdemi 

olanların oranı %11,1, 6-10 yıl arası kıdemi olanların oranı % 30,1, 11-15 yıl 

arası kıdemi olanların oranı % 37,4, 16-20 yıl arası kıdemi olanların oranı %7,8 

ve 21 yıl ve üzeri kıdemi olanların oranı ise %13,4 ’tür. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin % 10.0’u 205-350 arası öğrencinin bulunduğu okullarda, %8.9’u 

351-450 öğrencinin bulunduğu okullarda, %13,9’u 451-550 öğrencinin 

bulunduğu okullarda, %9,4’ü 551-650 öğrencinin bulunduğu okullarda ve % 

57,5’i de 651 ve daha fazla öğrencinin bulunduğu okullarda görev yapmaktadır. 

Öğretmenlerin görev yaptığı okulların %43,5’i alt, %33,7’si orta ve %22.6’sı da 

üst sosyo-ekonomik-kültürel çevrede bulunmaktadır. Bu verilere göre 

araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun kadın olduğu 31-35 yaş 

arasında bulunduğu, 11-15 yıl arası öğretmenlik kıdemine sahip olduğu, 651’den 

fazla öğrencinin bulunduğu ve alt sosyo-ekonomik-kültürel çevrede bulunan 

okullarda görev yaptığı söylenebilir.  

Verilerin Toplanması 

Araştırma çerçevesinde ilköğretim okulu öğrencilerinin katılım hakkını 

kullanma durumları ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin saptanması 

amacıyla yapılan alanyazın taraması sonucunda ölçek taslağı hazırlanmıştır.  

  Ölçek taslağının ilk bölümünde katılımcıların kişisel özelliklerini (yaş, 

mesleki kıdem, cinsiyet vb.) belirlemeye yönelik bazı sorular yer almıştır.  

 İkinci bölümde, öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarına ilişkin 

öğretmen görüşlerine yer veren maddeler ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, 

öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarının engellerine ilişkin sınıf 

öğretmenlerinin görüşlerini içeren maddelere yer verilmiştir. Katılım hakkının 

kullanılması ve engellerine ilişkin ifadeler likert tipi beşli bir derecelendirme 

ölçeği (Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Hiç 

Katılmıyorum) ile elde edilmiştir.   
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İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Katılım Hakkını Kullanma Durumlarına 

İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ölçeğini hazırlamak için konuyla ilgili 

alanyazın taranmış, araştırma konusu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar 

incelenmiştir. İlgili alanyazın incelenmesi sonucunda 60 soruluk bir madde 

havuzu oluşturulmuştur. Ölçek taslağının oluşturulmasında bu havuzdan 

yararlanılmış ve 47 maddelik bir ölçek taslağı oluşturulmuştur. 

Hazırlanan ölçek taslağı, eğitim yönetimi ile ölçme ve değerlendirme 

alanlarında uzman olan kişilerin görüşlerine sunulmuştur. Ölçek, uzman kişilerin 

görüşleri doğrultusunda yeniden ele alınmış, gerekli düzeltmeler yapıldıktan 

sonra evrenden alınmış deneme örneklem gruplara uygulanmıştır. Anketler 

araştırmacının kendisi tarafından dağıtılmıştır.  

Hazırlanan ölçek taslağı, uzman görüşüne sunulduktan sonra geçerlilik ve 

güvenirliğinin test edilmesi için ön uygulama yapılmıştır. ‘İlköğretim Okulu 

Öğrencilerinin Katılım Hakkını Kullanma Durumlarına İlişkin Sınıf 

Öğretmenlerinin Görüşleri” anketinin ön uygulaması evrende yer alan okullarla 

benzerlik gösteren ancak örneklemde yer almayan;  Yenimahalle, Çankaya, 

Gölbaşı, Altındağ, Keçiören, Mamak, Sincan ve Etimesgut İlçelerindeki 10 

ilköğretim okulunda görev yapan 50 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Ön 

uygulama yapılan okullar ile öğretmen sayıları Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3: Ön Uygulama Yapılan İlköğretim Okulları ve Öğretmen Sayıları 
Ön Uygulama Yapılan 
İlçeler İlköğretim Okulları Öğretmen Sayısı 
Yenimahalle Mehmet Ulucan İÖ.O. 5 
Çankaya Erdoğan Şahinoğlu İ.Ö.O. 5 
Gölbaşı Selametli İÖ.O. 5 
Altındağ Atilla İÖ.O. 5 

Karapürçek İÖ.O. 5 
Keçiören Aşık Veysel İÖ.O. 5 

 
Mamak 

Kusunlar İÖ.O. 5 
Alper Tunga İÖ.O. 5 

Sincan  75. Yıl Özkent Akbilek 
İ.Ö.O. 

5 

Etimesgut Ahi Evran İ.Ö.O. 5 
Toplam              10 50 
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Ölçek taslağının geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları araştırmacı tarafından 

yapılmıştır. Uygulama sonuçları değerlendirilip, yöntem ve içerik konusunda 

gerekli görülebilecek geliştirmeler yapıldıktan sonra ölçek 28 maddeye 

indirilmiştir. 

Sınıf öğretmenlerine uygulanan bu ölçek, ilköğretim okulu öğrencilerinin 

katılma hakkını ölçen, 1-5 arası puanlanan likert tipi bir ölçektir. Ölçek, “(1) Hiç 

katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Tamamen  

katılıyorum” seçeneklerinden oluşmaktadır. Ölçekteki en düşük puan bir iken, en 

yüksek puan beştir. 

  Hazırlanan ölçek taslağı literatüre dayalı olarak hazırlandığından, her alt 

ölçek başlı başına bir ölçek olarak tasarlandığı için faktör analizi her alt ölçeğe 

uygulanmış ve her alt ölçeğin tek boyutlu olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca her bir maddenin ayırt ediciliğine ve madde toplam 

korelasyonlarına bakılmıştır. Bu konuda Büyüköztürk (2004, 165) genel olarak, 

madde – toplam korelasyonu. 30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri iyi 

derecede ayırt ettiği, .20 - .30 arasında kalan maddelerin zorunlu görülmesi 

durumunda teste alınabileceği veya maddenin düzeltilmesi gerektiği, .20’den 

daha küçük maddelerin ise teste alınmaması gerektiğini önermektedir. 

 

Madde faktör yük değerinin. 45 ve daha yüksek olması, maddelerin 

seçiminde iyi bir ölçüttür (Büyüköztürk, 2004, 118). Bu nedenle faktör analizi 

sonuçlarına göre faktör yük değeri. 45’in altında olan maddeler ölçekten 

çıkarılmıştır. Elde edilen faktörlerin alfa güvenirlik katsayılarına bakılmıştır. 

Faktörlerden alfa güvenirlik dereceleri. 60’ın altında olanlar da ölçekten 

çıkarılmıştır (Tablo 4-5). 

 

Maddelerin içerikleri ölçülen özellikler dikkate alınarak faktörler 

adlandırılmıştır. İlk faktör katılım hakkının kullanılmasına ilişkin görüşler, ikinci 
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faktör katılım hakkını kullanmalarının engellerine ilişkin görüşler olarak 

adlandırılmıştır (Tablo 4-5). 

 

Ön uygulama veri seti tek bir boyut olarak değil anketin alt boyutları tek 

tek faktör analizine sokulmuştur. Buna göre anketin birinci alt boyutu olan 

“Katılım Hakkının Kullanılmasına İlişkin Görüşler” alt ölçeğinde faktör analizi 

öncesi 21 madde bulunmaktadır. Faktör analizi sonrasında alt ölçekte yer alan 

maddelerin faktör yük değerlerinin. 51 ile. 88 arasında değiştiği saptanmıştır. 

Madde toplam korelâsyonu .30’dan küçük olan madde 2, madde 4, madde 6 ve 

madde10 anketten çıkarılmıştır. Faktör analizi sonrası alt ölçekte 17 madde 

kalmıştır. Buna göre ölçekte yer alan maddelerin oluşturduğu tek faktörün 

toplam varyansın % 70’ini açıkladığı görülmüştür. Aşağıda yer alan Tablo 4’te 

“Katılım Hakkının Kullanılması” alt ölçeğinde yer alan maddelerin faktör yük 

değerleri ve madde analizi sonuçları yer almaktadır.  

 

Tablo 4. Katılım Hakkının Kullanılması Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin 
Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları 

M. No            MADDELER Faktör Yük 
Değerleri 

Madde Toplam 
Korelasyonları 

    1 Okulumuzdaki öğrenciler görüşlerini 
özgürce açıklamaktan çekinmemektedir.      ,51       ,35 

    2 Okulumuzdaki öğretmenler, öğrencilerin 
görüşlerini özgürce açıklayabilmeleri için 
yeterince fırsat yaratmamaktadır. 

     ,81       ,32 

    3 Okulumuzdaki öğretmenler, öğrencilerin 
düşüncelerini özgürce açıklamasını 
sağlayacak demokratik tutum 
sergilemektedir. 

     ,69       ,62 

    4 Okulumuzdaki öğrenciler okulla ilgili 
kendilerini ilgilendiren kararlara yeterince 
katılmaktadır.  

     ,71       ,42 

    5 Okulumuzda Okul Öğrenci Kurulunun 
çalışmalarına gereken önem 
verilmektedir.  
 

     ,85      ,74 
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Tablo 4’ün Devamı 

M. No            MADDELER Faktör Yük 
Değerleri 

Madde Toplam 
Korelasyonları 

    6 Okulumuzda Okul Öğrenci Kurulunda 
öğrenciler tarafından alınan kararlardan 
uygulanabilir olanlar uygulamaya 
geçirilmektedir . 

     ,75      ,72 

    7 Okulumuzda “Seçme Kurulu” 
oluşturulmakta ve bu kurulun çalışmaları 
desteklenmektedir.  
 

     ,88       ,41  

    8 Okulumuzda düzenlenen “Şube 
Öğretmenler Kurulu”na öğrenci temsilcisi 
de katılabilmektedir. 

     ,80       ,35 

    9 Okulumuzda öğrenciler okul kurallarının 
belirlenmesine yönelik kararlara 
katılabilmektedir. 

     ,65       ,66 

   10 Okulumuzda okul yönetimi öğrencilerin 
kendilerini ilgilendiren kararlara katılımını 
desteklemektedir.  

     ,62      ,80 

   11 Okulumuzda okul yönetimi öğrencilerin 
kendilerini ilgilendiren konularla ilgili 
kararlara katılabilmesi için fırsatlar 
yaratabilmektedir. 
 

     ,77       ,82 

   12 Okulumuzda, sınıflarda öğrencilerin 
yeterince katılımını sağlayacak etkinlikler 
düzenlenmektedir.  

     ,65       ,71 

   13 Okulumuzda dersler öğrencilerin 
katılımına katılımına imkan tanıyacak 
demokratik bir ortamda işlenmektedir. 

     ,60       ,40 

   14 Okulumuzda öğrenciler sınıf kurallarının 
oluşturulmasında aktif rol almaktadır.      ,81       ,83 

   15 Okulumuzda öğrenciler sınıfla ilgili alınan 
kararlara yeterince katılabilmektedir.      ,57       ,63 

   16  Okulumuzda öğrenciler dersin işlenişi, 
sınavlar gibi konularla ilgili kararlara 
yeterince katılabilmektedir. 

     ,67      ,51 

   17 Okulumuzda sınıf başkanlığı vb. 
seçiminde öğrencilerin düşünceleri 
dikkate alınmaktadır. 

     ,80      ,47 

Açıklanan Varyans: %70 
 
Cronbach Alfa Katsayısı =  .89 
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“Katılım Hakkının Kullanılmasına İlişkin Görüşler” alt ölçeği için Cronbach 

Alpha Güvenirlik Katsayısı α = .89 olarak belirlenmiştir. Buna göre alt ölçeğin iç 

tutarlılığa sahip olduğu kabul edilmiştir. Madde toplam korelâsyonları da 

maddelerin ayırt edici güçlerinin yüksek olduğunu göstermektedir.  

Anketin ikinci alt boyutu olan “Katılım Hakkının Kullanımının Engellerine 
İlişkin Görüşler” alt boyutu ile ilgili faktör analizi ve güvenirlik analizi sonuçlarına 

aşağıda yer alan tabloda yer verilmiştir. Alt ölçeği oluşturan maddelerin faktör 

yük değerleri, madde toplam korelasyonları, alt boyutun açıkladığı varyans ve 

alpha güvenirlik katsayısı Tablo 5’te verilmiştir.  

Anketin ikinci alt boyutu olan “Katılım hakkını kullanmalarının engellerine 
İlişkin Görüşler” alt ölçeğinde faktör analizi öncesi 26 madde bulunmaktadır. 

Faktör analizi sonrasında alt ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerlerinin 

.49 ile .83 arasında değiştiği saptanmıştır. Madde toplam korelasyonu .30’dan 

küçük olan  1,2,4,5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20 ve 21. maddeler anketten 

çıkarılmıştır. Faktör analizi sonrası bu alt ölçekte 11 madde kalmıştır. Buna göre 

ölçekte yer alan maddelerin oluşturduğu tek faktörün toplam varyansın % 60’ını 

açıkladığı görülmüştür. Aşağıda yer alan Tablo 5’te “Katılım hakkını 

kullanmalarının engellerine İlişkin Görüşler” alt ölçeğinde yer alan maddelerin 

faktör yük değerleri ve madde analizi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 5. Katılım Hakkının Kullanılmasına İlişkin Engeller Alt Ölçeğinde Yer Alan 
Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları 
 
M.No               MADDELER Faktör Yük 

Değerleri 
Madde 
Toplam 
Korelasyon
ları 

    1 Okulumuzda öğrencilerin katılım hakkını 
kullanması konusunda cinsiyete dayalı bir 
ayrımcılık söz konusudur. 

     ,77      ,27 

    2 Okulumuzda öğrencinin sosyo-ekonomik 
düzeyi okuldaki katılımını etkilemektedir. 

     ,71      ,26 
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Tablo 5’in Devamı 

M.No               MADDELER Faktör Yük  
Değerleri 

Madde 
Toplam 
Korelasyon
ları 

    3 Okulumuzda öğrencinin öğrenim gördüğü 
sınıf okulda alınan kararlara katılımını 
etkilemektedir. 

     ,57      ,33 

    4 Okulumuzda öğrencilerin başarı seviyesi 
okuldaki katılım hakkını kullanmalarını 
etkilemektedir. 

     ,53      ,36 

    5 Okulumuzda öğretmenin yaşının, 
öğrencinin okuldaki katılımına etkisi vardır.

     ,80      ,42 

    6 Okulumuzda öğretmenin cinsiyetinin, 
öğrencinin okuldaki katılım durumuna 
etkisi vardır. 

     ,72      ,32 

    7 Okulumuzda mesleki kıdemin öğrencilerin 
katılım hakkını kullanmalarına etkisi vardır.

     ,65      ,34 

    8 Okulumuzda demokratik tutum sergileyen 
öğretmenlerin sınıfında öğrenci katılımı 
daha fazladır. 

     ,78      ,32 

    9 Okulumuzda, otoriter tutum sergileyen 
öğretmenlerin sınıfında öğrenci katılımı 
daha fazla olmaktadır. 

     ,69      ,25 

    10 Okulumuzda öğretmenlerin tutarsız tutum 
sergilemeleri sınıflarda öğrenci katılımını 
etkilememektedir. 

     ,49      ,30 

    11 Okulumuzda, ilgisiz tutum sergileyen 
öğretmenlerin sınıfında öğrenci katılımı 
çok az olmaktadır. 

     ,83      ,27 

 
Açıklanan Varyans: %60 
Cronbach Alfa Katsayısı =  .61 
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 “Katılım hakkının kullanılmasının engellerine İlişkin Görüşler” alt ölçeği 

için Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı α = .61 olarak belirlenmiştir. Buna göre 

alt ölçeğin iç tutarlılığa sahip olduğu kabul edilmiştir. 

 Ön uygulama ve ön uygulama sonrası yapılan faktör ve madde analizleri 

sonucunda 47 maddelik “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Katılım Hakkını 

Kullanma Durumlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Taslak Ölçeği”, ön 

uygulama sonunda 28 maddeye indirilmiştir. 

Verilerin Çözümlenmesi. 

Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim okulu öğrencilerinin katılım hakkını 

kullanma durumlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde aritmetik ortalama ( X ) 

ve standart sapma (S) değerleri bulunmuş ve bu ortalamaların 

değerlendirilmesinde Tablo 6’daki değerlendirme aralıkları kullanılmıştır. Bu 

değerlerin öğretmenlerin cinsiyetine göre farklılık gösterip göstermediğine 

ilişkisiz t-testi ile yaş, öğretmenlik mesleğindeki kıdem süresi, sınıf mevcudu, 

okul mevcudu ve okulun bulunduğu sosyo-ekonomik-kültürel çevreye göre 

farklılık gösterip göstermediğine tek yönlü ANOVA (One-way ANOVA) ile 

bakılmıştır. Farkın anlamlı çıkması durumunda ise farkın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek amacıyla LSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. 
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          Tablo 6. Değerlendirme Aralıkları 

Değerlendirme Dereceleri Değerlendirme Aralıkları 

Hiç Katılmıyorum 0.00 – 1.79 

Katılmıyorum 1.80 – 2.59 

Kararsızım 2.60 – 3.39 

Katılıyorum  3.40 – 4.19 

Tamamen Katılıyorum 4.20 – 5.00 

 

Tablo 6’da verilen değerlendirme aralıklarına göre bulgular ve yorumlar 

oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74

BÖLÜM IV 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı İlköğretim okullarında görev yapan “İlköğretim Okulu 

Öğrencilerinin Katılım Hakkını Kullanma Durumlarına İlişkin Sınıf 

Öğretmenlerinin Görüşlerini” ortaya koymak için geliştirilen ölçek ile toplanan 

verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan bulgular ve yorumlar yer almaktadır.  

Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarına İlişkin Öğretmen 
Görüşleri 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrencilerin katılım hakkını 

kullanmalarına ilişkin görüşleri ile ilgili ifadelerinin aritmetik ortalama, standart 

sapma ve puan sıraları tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7 incelendiğinde Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarına İlişkin 
olarak sınıf öğretmenlerinin en çok “Okulumuzda sınıf başkanlığı vb. seçiminde 

öğrencilerin düşünceleri dikkate alınmaktadır ( X =4,28)” ifadesine en çok 

katıldıkları görülmektedir. Daha sonra sırasıyla, “Okulumuzda öğrenciler 

görüşlerini özgürce açıklamaktan çekinmemektedirler  ( X =4,01)” ifadesine  ve 

“Okulumuzda dersler öğrencilerin yeterince katılımını sağlayacak etkinlikler 

düzenlenmektedir  ( X =4,00)” ifadesine katıldıkları görülmektedir. 

       “Okulumuzda düzenlenen “Şube Öğretmenler Kurulu”na öğrenci temsilcisi 

de katılabilmektedir ( X =2,48) “ ifadesine ise sınıf öğretmenleri en az 

katılmaktadır. Daha sonra sırasıyla, “Okulumuzda öğretmenler, öğrencilerin 

görüşlerini özgürce açıklayabilmeleri için yeterince fırsat yaratmamaktadır           

( X =2,78)” ifadesine ve “Okulumuzda “Seçme kurulu” oluşturulmakta ve bu 
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kurulun çalışmaları desteklenmektedir ( X =2,92)” ifadelerine de daha az 

katıldıkları görülmektedir. 

Tablo 7: Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarına İlişkin Öğretmen 

Görüşlerinin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Puan Sıraları. 

M
ad

de
 N

o 
  

    

Maddeler 

 
 

X  
 

 
 

SS 
 

 
 

Puan 
Sırası 

1 Okulumuzda öğrenciler görüşlerini 
özgürce açıklamaktan çekinmemektedir. 

4,01 0,82 2 

2 Okulumuzda öğretmenler, öğrencilerin 
görüşlerini özgürce açıklayabilmeleri için 
yeterince fırsat yaratmamaktadır. 

2,78 1,26 15 

 
3 

 
Okulumuzdaki öğretmenler, öğrencilerin 
düşüncelerini özgürce açıklamasını 
sağlayacak demokratik tutum 
sergilemektedir. 

 
3,89 

 
0,88 

 
5 

4 Okulumuzdaki öğrenciler okulla ilgili 
kendilerini ilgilendiren kararlara yeterince 
katılmaktadır.  
 

3,41 1,03 11 

5 Okulumuzda Okul Öğrenci Kurulunun 
çalışmalarına gereken önem verilmektedir.

3,17 1,05 12 

6 Okulumuzdaki Okul Öğrenci Kurulunda 
öğrenciler tarafından alınana kararlardan 
uygulanabilir olanlar uygulamaya 
geçirilmektedir. 

3,41 0,95 11 

7 Okulumuzda “Seçme Kurulu” 
oluşturulmakta ve bu kurulun çalışmaları 
desteklenmektedir. 

2,92 1,11 14 

8 Okulumuzda düzenlenen “Şube 
Öğretmenler Kurulu”na öğrenci temsilcisi 
de katılabilmektedir 

2,48 1,18 16 

9 Okulumuzda öğrenciler okul kurallarının 
belirlenmesine yönelik kararlara 
katılabilmektedir. 
 

3,02 1,07 13 
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Tablo 7’nin Devamı 

M
ad

de
 

N
o 

 
 

Maddeler 

 
   X  

 
SS 

 
Puan 
Sırası 

10 Okulumuzda okul yönetimi öğrencilerin 
kendilerini ilgilendiren konularla ilgili 
kararlara katılımını desteklemektedir. 

3,79 0,86 7 

11 Okulumuzda okul yönetimi öğrencilerin 
kendilerini ilgilendiren konularla ilgili 
kararlara katılabilmesi için yeterince 
fırsatlar yaratabilmektedir. 

3,64 0,84 10 

12 Okulumuzda, sınıflarda öğrencilerin 
yeterince katılımına sağlayacak etkinlikler 
düzenlenmektedir. 

3,80 0,89 6 

13 Okulumuzda dersler öğrencilerin 
katılımına imkan tanıyacak demokratik bir 
ortamda işlenmektedir. 

4,00 0,76 3 

14 Okulumuzda öğrenciler sınıf kurallarının 
oluşturulmasında aktif rol almaktadır. 

3,76 0,89 8 

15 Okulumuzda öğrenciler sınıfla ilgili alınan 
kararlara yeterince katılabilmektedir. 

3,91 0,73 4 

16 Okulumuzda öğrenciler dersin işlenişi, 
sınavlar gibi konularla ilgili kararlara 
yeterince katılmaktadır. 

3,66 0,92 9 

17 Okulumuzda sınıf başkanlığı vb. 
seçiminde öğrencilerin düşünceleri dikkate 
alınmaktadır. 

4,28 0,69 1 

 

 

“MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği”nin amacı ve ilkelerini düzenleyen 5. ve 6. maddelerinde, 

“öğrencilerin okul hayatına mümkün olduğu kadar geniş ölçüde katılımının 

sağlanması”, öngörülmektedir. Öğrencilerin beslenme, sağlık, devamsızlık, 

başarısızlık gibi kişilik hizmetlerine ilişkin sorunlarını araştırmak ve çözüm 

üretmek üzere MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 96. maddesine göre 

kurulan “Şube Öğretmenler Kurulu”na öğrenci temsilcisinin de katılabilmesi 

olanağı vardır. Bulgulara bakıldığında ise öğrencilerin katılma haklarından biri 
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olan “Şube Öğretmenler Kurulu”na katılabilme hakkını az kullandıkları 

söylenebilir. 

 

Öğrencilerin görüşlerini ifade etmesine ilişkin olarak, araştırmaya katılan 

sınıf öğretmenlerinin, öğrencilerin görüşlerini özgürce açıklamaktan 

çekinmedikleri ifadesine ( X =4,01) katıldıkları görülmektedir (Tablo 7). Buna 

göre öğrencilerin katılım hakkının oldukça önemli bir maddesi olan görüşlerini 

özgürce açıklama hakkını kullanabildikleri söylenebilir. Yine Tablo 7’ye göre, 

“Sınıf öğretmenleri öğrencilerin görüşlerini özgürce açıklayabilmeleri için 

yeterince fırsat yaratmamaktadır” ifadesiyle ilgili olarak katılımcıların çoğunluğu 

( X =2,78) kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Bu durumda sınıf öğretmenlerinin, 

öğrencilerin görüşlerini özgürce açıklayabilmeleri için yeterince fırsat tanıyıp 

tanımadıkları konusunda kararsız oldukları ve bir önceki ifadeyle 

karşılaştırıldığında da öğrencilerin görüşlerini özgürce açıklama konusunda 

öğretmenlerin yarattıkları fırsatlarla değil kendi girişimleriyle bu haklarını 

kullandıkları söylenebilir. Yine Tablo 7’ye göre araştırmaya katılan sınıf 

öğretmenleri, “Öğretmenler öğrencilerin düşüncelerini özgürce açıklamasını 

sağlayacak demokratik tutum sergilemektedir. ( X =3,89)” ifadesine katıldıklarını 

ifade etmişlerdir. Buna göre sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine karşı katılımın 

temel esaslarından biri olan demokratik tutum sergiledikleri ve böylece 

öğrencilerin katılımını daha iyi sağladıkları söylenebilir. Genel olarak öğrencilerin 

görüşlerini özgürce açıklamaktan çekinmedikleri ifade edilebilir. 

 

Öğrencilerin okuldaki kararlara katılımını değerlendirmek amacıyla Tablo 

7’ye bakıldığında, sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin okuldaki kararlara katılım 

konusundaki ifadelere katıldıkları görülmektedir. Fakat öğretmenler 

“Okulumuzda Seçme Kurulu oluşturulmakta ve bu kurulun çalışmaları 

desteklenmektedir ( X =2,92)” ve “Okulumuzda düzenlenen Şube Öğretmenler 

Kurulu’na öğrenci temsilcisi de katılabilmektedir ( X =2,48)” ifadeleri ile ilgili 

olarak kararsızlıklarını ifade etmişlerdir. Yani okullarda öğrenci katılımının 

sağlanabileceği bu kurulların oluşturulmasında ve çalışmasında öğrenci 
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katılımının etkili bir şekilde sağlanıp sağlanamadığı anlaşılamamaktadır. Buna 

göre öğrenci katılımının sağlanabileceği bu kurulların gerek kuruluşu ve gerek 

işleyişi ile ilgili olarak öğrencilerin bu sürece nasıl katılabilecekleri konusunda 

sınıf öğretmenlerinin yeterince bilgi sahibi olmadıkları söylenebilir. Oysa ki, 

“MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği”nin 24. 

Maddesine göre, okulda çıkarılan dergi ya da gazetede yayımlanacak öğrenci 

yazılarını inceleyerek yayımlanmasına karar vermek üzere oluşturulacak 

“Seçme Kurulu” öğrencilerden oluşmaktadır” denilmektedir. Öğretmenlerin bu 

konu hakkında kararsız olmaları yönetmeliğin bu maddesinin pek de farkında 

olmadıklarını düşündürmektedir. Yine aynı yönetmeliğin 96. maddesine göre, 

“öğrencilerin beslenme, sağlık, devamsızlık, başarısızlık gibi kişilik hizmetlerine 

ilişkin sorunlarını araştırmak ve çözüm üretmek üzere kurulan “Şube 

Öğretmenler Kurulu”na öğrenci temsilcisinin de katılabilmesi olanağı vardır.” 

denilmektedir. Bulgulara bakıldığında öğretmenlerin bu konuyla ilgili olan 

kararsızlığı, bu hükümden de öğretmenlerin pek haberdar olmadıklarını 

düşündürmektedir. 

 

Öğrencilerin sınıftaki kararlara katılımıyla ilgili Tablo 7’de yer alan 

ifadelere sınıf öğretmenlerinin katıldıkları görülmektedir. “Okulumuzda sınıf 

başkanlığı vb. seçiminde öğrencilerin düşünceleri dikkate alınmaktadır 

( X =4,28)” ifadesine sınıf öğretmenlerinin tamamen katıldıkları görülmektedir. Bu 

durumda sınıflarda öğrencilerin katılımının sağlandığı ve özellikle sınıf başkanı 

vb. seçimine öğrencilerin büyük ölçüde katıldıkları söylenebilir.  

 

Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

Tablo 8’de araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin katılım 

hakkını kullanmalarına ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre t-testi 

sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 8. Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarına İlişkin Öğretmen 
Görüşlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

Cinsiyet N X  S Sd t p 

Kadın 213 60,23 8,62 356 0,795 .427 

Erkek 145 59,47 9,28 

 
 

 

Tablo 8 incelendiğinde, öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarına ilişkin 

öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir [t 

(356)= 0,795, p> 0.05]. Erkek ( X = 59,47) ve kadın ( X = 60,23) sınıf 

öğretmenlerinin öğrencilerin katılım hakkını kullanma konusunda benzer 

görüşlere sahip olduğu ve her iki grubun da ortalama puanları dikkate 

alındığında yüksek düzeyde ifadelere katıldıkları söylenebilir. 

Öğretmen Görüşlerinin Yaşa Göre Karşılaştırılması 

Tablo 9’da yaş değişkenine göre araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 

öğrencilerin katılım hakkını kullanımına ilişkin görüşlerinin karşılaştırılmasına ait 

tek yönlü varyans analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 9. Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarına İlişkin Öğretmen 
Görüşlerinin Yaş Durumuna Göre Karşılaştırılması 

 
Yaş Gurupları 

 
N 

 
X  

S Sd  
F 

 
P 

Anlamlı 
fark 

(LSD) 
1. 20-25 24 58,00 5,67 4; 353 2,270 .061 - 

2. 26-30 56 60,18 8,74 

3. 31-35 114 58,26 9,88 

4. 36-40 96 61,13 8,05 
5. 41+ 68 61,47 8,95 
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Tablo 9 incelendiğinde, analiz sonuçları öğrencilerin katılım haklarını 

kullanmalarına ilişkin öğretmen görüşlerinde yaş değişkenine göre anlamlı bir 

fark olmadığını göstermektedir [F (4, 353)= 2,270, p> 0.05]. Bütün grupların benzer 

görüşlere sahip olduğu ve grupların ortalama puanları dikkate alındığında 

yüksek düzeyde katıldıkları söylenebilir. 

Öğretmen Görüşlerinin Mesleki Kıdeme Göre Karşılaştırılması 

Tablo 10’da öğretmenlikteki kıdeme göre araştırmaya katılan sınıf 

öğretmenlerinin öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarına ilişkin görüşlerine ait 

tek yönlü varyans analizi sonuçları sunulmuştur.  

Tablo 10. Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarına İlişkin Öğretmen 
Görüşlerinin Mesleki Kıdemine Göre Karşılaştırılması 

 
Mesleki Kıdem 

 
N 

 
X  

S Sd  
F 

 
P 

Anlamlı 
fark 

(LSD) 
1. 1-5 40 55,45 8,42 4; 353 3,364 .010 2-1 

3-1 
4-1 
5-1 

2. 6-10 108 60,77 8,69 

3. 11-15 134 60,07 7,89 

4. 16-20 28 62,29 11,52 
5. 21+ 48 59,96 9,74 

 

Tablo 10 incelendiğinde, öğrencilerin katılım haklarını kullanmalarına 

ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme göre anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [F (4, 353)= 3,364 p< 0.05]. Farkın hangi guruptan kaynaklandığını 

bulmak amacıyla yapılan LSD testi sonuçlarına göre 6-10 ( X = 60,77), 11-15 

( X = 60,07), 16-20 ( X = 62,29) ve 21 yıl ve üzeri ( X = 59,96) kıdeme sahip 

öğretmenlerin öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarına ilişkin görüşleri 1-5 yıl 

arası ( X = 55,45) kıdem süresindeki öğretmenlere göre daha olumludur. Buna 

göre kıdem süresi arttıkça öğretmenlerin öğrencilerin katılım hakkını daha fazla 

kullandıklarını düşündükleri söylenebilir.  Kıdem süresi fazla olan öğretmen, 
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sınıfta ve okulda öğrencinin katılım hakkını en iyi şekilde kullanabilmesi için 

yeterince tecrübe sahip olup bunu uyguladığından dolayı kıdem süresi fazla olan 

öğretmenlerin sınıfında öğrencilerin katılım hakkını daha fazla kullandıkları 

düşünülebilir. 

Öğretmen Görüşlerinin Sınıf Mevcuduna Göre Karşılaştırılması 

Tablo 11’de sınıf mevcuduna göre araştırmaya katılan sınıf 

öğretmenlerinin öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarına ilişkin görüşlerine ait 

tek yönlü varyans analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 11. Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarına İlişkin Öğretmen 
Görüşlerinin Sınıf Mevcuduna Göre Karşılaştırılması 

 
 

Sınıf Mevcudu 
 

N 
 

X  
S Sd  

F 
 

P 
Anlamlı 

fark 
(LSD) 

1. 15-25 72 62,51 7,92 4; 353 3,130 .015 1-2 
1-3 
4-3 

2. 26-35 121 59,23 9,73 
3. 36-45 107 58,22 8,66 
4. 46-55 56 61,36 7,96 
5. 56+ 2 59,00 0,00 

 

Tablo 11 incelendiğinde, öğrencilerin katılım haklarını kullanmalarına 

ilişkin öğretmen görüşlerinde sınıf mevcuduna göre anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [F (4, 353)= 3,130 p< 0.05]. Farkın hangi guruptan kaynaklandığını 

bulmak amacıyla yapılan LSD testi sonuçlarına göre sınıf mevcudu 15-25 arası 

( X = 62,51) olan sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin katılım 

hakkını kullanmalarına ilişkin görüşleri, sınıf mevcudu 26-35 arası ( X = 59,23) 

ve 36-45 arası ( X = 58,22) olan sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerine göre 

daha olumlu bulunmuştur. Buna ek olarak sınıf mevcudu 46-55 arası ( X = 

61,36) olan sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin katılım 
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hakkını kullanmalarına ilişkin görüşleri, sınıf mevcudu 36-45 ( X = 58,22) olan 

öğretmenlere göre daha olumlu olduğu da görülmektedir. Buna göre sınıf 

mevcudu 36-45’den az olan sınıflarda öğrenci katılımı daha fazla sağlandığı 

söylenebilir. Öğrenci mevcudu az olunca her öğrenciye katılım hakkı 

sağlanabildiği ve öğrencilerin katılım hakkını kullanabilmesi konusunda daha 

fazla fırsat sahibi olabildikleri söylenebilir.  

Öğretmen Görüşlerinin Okul Mevcuduna Göre Karşılaştırılması 

Tablo 12’de okul mevcuduna göre araştırmaya katılan sınıf 

öğretmenlerinin öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarına ilişkin görüşlerine ait 

tek yönlü varyans analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 12. Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarına İlişkin Öğretmen 
Görüşlerinin Okul Mevcuduna Göre Karşılaştırılması 

 
Okul Mevcudu 

 
N 

 
X  

S Sd  
F 

 
P 

Anlamlı 
fark 

(LSD) 
1. 250-350 36 59,61 9,00 4; 353 8,436 .000 2-5 

3-5 
4-5 

2. 351-450 32 63,25 5,87 
3. 451-550 50 62,34 8,10 
4. 551-650 34 65,41 9,46 
5. 651+ 206 57,97 8,74 

 

Tablo 12 incelendiğinde, öğrencilerin katılım haklarını kullanmalarına 

ilişkin öğretmen görüşlerinde okul mevcuduna göre anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [F (4, 353)= 8,436 p< 0.05]. Farkın hangi guruptan kaynaklandığını 

bulmak amacıyla yapılan LSD testi sonuçlarına göre okul mevcudu 351-450 

arası ( X = 63,25), 451-550 arası ( X = 62,34) ve 551-650       ( X =65,41) olan 

okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin katılım hakkını 

kullanmalarına ilişkin görüşleri, okul mevcudu 651 ve üzeri ( X = 57,97) olan 

okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerine göre daha olumlu bulunmuştur. Bu 

bulgulara bakıldığında okul mevcudu daha az olan okullardaki öğrenciler katılım 
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hakkını daha fazla kullanabilmektedir. Yine buradaki durum sınıf mevcudundaki 

durum ile paralellik göstermektedir. Okul mevcudu az olunca öğrencilerin katılım 

hakkını kullanma konusunda daha fazla fırsat sahibi oldukları söylenebilir.  

Öğretmen Görüşlerinin Sosyo-ekonomik-kültürel Düzeye Göre 
Karşılaştırılması 

Tablo 13’de sosyo-ekonomik-kültürel düzeye göre araştırmaya katılan 

sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarına ilişkin 

görüşlerine ait tek yönlü varyans analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 13. Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarına İlişkin Öğretmen 
Görüşlerinin Sosyo-Ekonomik-Kültürel Düzeye Göre Karşılaştırılması 

 
 

Sosyo-
Ekonomik-

Kültürel Düzey 

 
N 

 
X  

 
S 

 
Sd 

 
F 

 
P 

Anlamlı 
fark 

(LSD) 

1. Alt 156 56,92 8,03 2; 355 30,604 .000 2-1 
3-1 
3-2 2. Orta 121 59,90 7,06 

3. Üst 81 65,74 10,05 

 

Tablo 13 incelendiğinde, öğrencilerin katılım haklarını kullanmalarına 

ilişkin öğretmen görüşlerinde sosyo-ekonomik-kültürel düzeye göre anlamlı bir 

fark olduğu görülmektedir [F (2, 355)= 30,604 p< 0.05]. Orta sosyo-ekonomik-

kültürel düzeydeki ( X = 59,90)  okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin 

öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarına ilişkin görüşlerinin, alt sosyo-

ekonomik-kültürel düzeydeki ( X = 56,92) okullarda görev yapan sınıf 

öğretmenlerine göre daha olumlu olduğu görülmektedir. Buna ek olarak üst 

sosyo-ekonomik-kültürel düzeydeki ( X = 65,74) okullarda görev yapan sınıf 

öğretmenlerinin öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarına ilişkin görüşlerinin, alt 

sosyo-ekonomik-kültürel ( X = 56,92) düzey ve orta sosyo-ekonomik-kültürel 
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düzeydeki ( X = 59,90) okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerine göre daha 

olumlu olduğu görülmektedir.  

Bulgulara bakıldığında üst sosyo-ekonomik-kültürel düzeydeki okullarda 

görev yapan sınıf öğretmenlerinin, öğrencilerin katılım hakkını daha fazla 

kullandığı görüşüne sahip oldukları söylenebilir. Üst soyo-ekonomik-kültürel 

düzeydeki okullarda bulunan öğrenciler katılım hakkı konusunda daha bilinçli 

olup, bu haklarını kullanma konusunda daha kararlı davrandıkları düşünülebilir. 

Ya da sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin bu bilinçliliğinin farkında olup, 

öğrencilerin katılım hakkını kullanabilmeleri konusunda daha fazla fırsat 

yarattıkları da ileri sürülebilir. 

Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarının Engellerine İlişkin Öğretmen 
Görüşleri 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrencilerin katılım hakkını 

kullanmalarının engellerine ilişkin görüşleri ile ilgili ifadelerinin aritmetik ortalama, 

standart sapma ve puan sıraları Tablo 14’de sunulmuştur. 

Tablo 14. Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarının Engellerine İlişkin 

Öğretmen Görüşlerinin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Puan Sıraları. 

M
ad

de
 N

o 
  

    

Maddeler 

 
 

X  
 

 
 

SS 
 

 
Puan 
Sırası

1 Okulumuzda öğrencilerin katılım hakkını 
kullanması konusunda cinsiyete dayalı bir 
ayrımcılık söz konusudur. 
 

1,56 0,64 10 
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Tablo 14’ün Devamı 
M

ad
de

 
N

o 
 
 

Maddeler 

 
    X  

 
SS 

Puan 
Sırası

2 Okulumuzda öğrencinin sosyo-ekonomik-
kültürel düzeyi okuldaki katılımını 
etkilemektedir. 

2,92 1,21 4 

3 Okulumuzda öğrencinin öğrenim gördüğü 
sınıf okulda alınan kararlara katılımını 
etkilemektedir. 

2,85 1,07 5 

4 Okulumuzda öğrencinin başarı seviyesi 
okuldaki katılım hakkını kullanmalarını 
etkilemektedir. 

3,14 1,05 3 

5 
 
 

Okulumuzda öğretmenin yaşının, 
öğrencinin okuldaki katılımına etkisi vardır. 

2,35 1,08 7 

6 Okulumuzda öğretmenin cinsiyetinin, 
öğrencinin okuldaki katılım durumuna etkisi 
vardır. 

2,10 0,95 9 

7 Okulumuzda mesleki kıdemin öğrencilerin 
katılım hakkını kullanmalarına etkisi vardır. 

2,26 1,07 8 

8 Okulumuzda demokratik tutum sergileyen 
öğretmenlerin sınıfında öğrenci katılımı 
daha fazladır. 

3,75 1,08 1 

9 Okulumuzda, otoriter tutum sergileyen 
öğretmenlerin sınıfında öğrenci katılımı 
daha fazla olmaktadır. 

2,26 0,96 8 

10 Okulumuzda öğretmenlerin tutarsız tutum 
sergilemeleri sınıflarda öğrenci katılımını 
etkilememektedir. 

2,38 0,97 6 

11 Okulumuzda, ilgisiz tutum sergileyen 
öğretmenlerin sınıfında öğrenci katılımı çok 
az olmaktadır. 

3,17 1,16 2 

 
 
 

Tablo 14 incelendiğinde Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarının 

Engellerine İlişkin olarak “Okulumuzda demokratik tutum sergileyen 

öğretmenlerin sınıfında öğrenci katılımı daha fazladır ( X =3,75)” ifadesine sınıf 

öğretmenlerinin en çok katıldıkları görülmektedir. “Okulumuzda öğrencilerin 

katılım hakkını kullanması konusunda cinsiyete dayalı bir ayrımcılık söz 

konusudur ( X =1,56)” ifadesine ise sınıf öğretmenleri en az katılmaktadır.  
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Katılım hakkının öğrenciden kaynaklanan engellerine bakıldığında 

“Okulumuzda öğrencilerin katılım hakkını kullanması konusunda cinsiyete dayalı 

bir ayrımcılık söz konusudur ( X = 1,56)” ifadesine sınıf öğretmenlerinin hiç 

katılmadıkları görülmektedir. Buna göre okullarda öğrencinin katılımı konusunda 

cinsiyetinden kaynaklanan bir ayrımcılığın söz konusu olmadığı söylenebilir. 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin ilkelerinden biri her bakımdan ayrımcılığın 

önlenmesidir (m.2). Fakat ülkemizde, eğitimde ulusal veya uluslar arası yasalar 

boyutunda cinsiyet ayrımı söz konusu olmadığı halde, kız çocuklarının eğitimden 

yararlanma oranları düşüktür (Adem,1999,72). Araştırma bulgularına göre ise 

sınıf öğretmenleri öğrencilerin katılım hakkını kullanması konusunda cinsiyete 

dayalı bir ayrımcılığın söz konusu olmadığını belirtmektedirler. 

 

Tablo 14’e göre sınıf öğretmenlerinin, öğrencilerin sosyo-ekonomik-

kültürel düzeyinin öğrencinin okuldaki katılımını engelleyip engellemediği 

konusunda kararsız oldukları görülmektedir ( X = 2,92).  

 

“Öğrencinin öğrenim gördüğü sınıf okulda alınan kararlara katılımını 

etkilemektedir ( X = 2,85)” ifadesinde de sınıf öğretmenleri yine kararsız 

kaldıklarını ifade etmişlerdir. 

 

Tablo 14’e bakıldığında “Öğrencinin başarı seviyesi öğrencinin okuldaki 

katılım hakkını etkilemektedir ( X = 3,14)” ifadesinde sınıf öğretmenlerinin 

kararsızlıklarını bildirdikleri görülmektedir.  

 

Öğrencinin katılım hakkını kullanmasının öğretmenden kaynaklanan 

engellerine bakıldığında,  “ Öğretmenin yaşının, öğrencinin okuldaki katılımına 

etkisi vardır ( X = 2,35)” ifadesine sınıf öğretmenlerinin katılmadıkları 

görülmektedir. Buna göre sınıf öğretmenleri hangi yaşta olurlarsa olsunlar, bu 

durumun öğrenci katılımını engellemeyeceğini düşündükleri söylenebilir. 

Katılımcıların, “Öğretmenin cinsiyetinin, öğrencinin okuldaki katılım durumuna 

etkisi vardır ( X = 2,10)” ifadesine de katılmadıkları görülmektedir. Buna göre 
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öğretmenlerin cinsiyetinin öğrencinin katılımı konusunda herhangi bir engel 

olmadığını düşündükleri söylenebilir. 

 

Tablo 14’e göre, katılımcıların “ Mesleki kıdemin öğrencilerin katılım 

hakkını kullanmalarına etkisi vardır ( X = 2,26)” ifadesine katılmadıkları 

görülmektedir. Bu durumda öğretmenlerin, mesleki kıdemlerinin öğrencilerin 

katılım hakkını kullanmalarına herhangi bir engel teşkil etmediğini düşündükleri 

söylenebilir. 

 

Katılımcılara göre, Öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarına öğretmen 

tutumunun etkisi en fazla demokratik tutum sergileyen öğretmenlerin sınıfında 

olmaktadır ( X = 3,75). Yapılan araştırmalara bakıldığında da öğrencinin sınıfta 

katılımını sağlamanın en önemli yollarından birinin demokratik bir öğretmen 

olduğu görülmektedir. Karakütük’e (2001, 22) göre, okullarda, öğrenci katılımının 

en üst düzeyde sağlanabildiği demokratik ortamların oluşmasında öğretmenin 

rolü çok önemlidir. Demokratik öğretmen, gerek tavır ve davranışlarıyla gerekse 

mesleğini icra ederken demokratik değerleri uygulayan kişidir. Kepenekçi’ye 

(2003) göre, demokratik bir öğretmenin, öğrencilere tartışabilecek ortamları 

oluşturması, söz hakkı vermesi, onları dinlemesi, söyledikleri ile alay etmemesi 

ve söylediklerine değer vermesi, onlar arasında hiçbir şekilde ayrım yapmaması, 

şiddet kullanmaması, hoşgörülü olması, kendi görüşlerini zorla kabul etmeye 

çalışmaması, kısaca, öğrencilere saygı duyması ve onların da kendine saygı 

duymasını sağlayacak bir sınıf ortamını oluşturması gerekmektedir. 

 

Tablo 14’e göre sınıf öğretmenleri, otoriter ( X = 2,26) ve tutarsız ( X = 

2,38) tutum sergileyen öğretmenlerin sınıfında öğrenci katılımın daha fazla 

olabileceği ifadesine katılmaktadırlar. Buna göre öğrenci katılımının 

sağlanmasında öğretmenin tutumunun çok önemli olduğu ve otoriter ve tutarsız 

tutum sergileyen öğretmenlerin sınıfında öğrenci katılımının yeterince 

sağlanamadığı söylenebilir. Buna ek olarak “Okulumuzda, ilgisiz tutum 

sergileyen öğretmenlerin sınıfında öğrenci katılımı çok az olmaktadır. ( X = 
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3,17)” ifadesine sınıf öğretmenlerinin katıldıkları görülmektedir. Buna göre ilgisiz 

tutum sergileyen öğretmenlerin sınıfında öğrenci katılımının sağlanamadığı 

söylenebilir. 

 
Katılım Hakkının Kullanımın Engellerine İlişkin Cinsiyete Göre Öğretmen 
Görüşleri 
 

Tablo 15 araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin katılım 

hakkını kullanmalarının engellerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre 

t-testi sonuçları verilmiştir 
 

Tablo 15. Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarının Engellerine İlişkin 
Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

Cinsiyet N X  S Sd t p 

Kadın 213 28,44 5,72 356 1,125 .261 

           Erkek 
145 29,18 6,69 

 
Tablo 15 incelendiğinde, öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarının 

engellerine ilişkin öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre anlamlı bir fark olmadığı 

görülmektedir [t (356)= 1.125, p> 0.05]. Erkek ( X = 29,18) ve kadın ( X = 28,44) 

sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarının engelleri 

konusunda benzer görüşlere sahip olduğu söylenebilir. 

Katılım Hakkının Kullanımın Engellerine İlişkin Yaşa Göre Öğretmen 
Görüşleri 

Tablo 16 yaş değişkenine göre araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 

öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarının engellerine ilişkin görüşlerinin 

karşılaştırılmasına ait tek yönlü varyans analizi sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 16. Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarının Engellerine İlişkin 
Öğretmen Görüşlerinin Yaş Durumuna Göre Karşılaştırılması 

 
Yaş Gurupları 

 
N 

 
X  

S Sd  
F 

 
P 

Anlamlı 
fark 

(LSD) 
1. 20-25 24 28,92 4,323 4; 353 0,775 .542 - 

2. 26-30 56 27,96 6,211 

3. 31-35 114 28,50 7,019 

4. 36-40 96 28,68 6,317 
5. 41+ 68 29,79 4,593 

 

Tablo 16 incelendiğinde, analiz sonuçları öğrencilerin katılım haklarını 

kullanmalarının engellerine ilişkin öğretmen görüşlerinde yaş değişkenine göre 

anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir [F (4, 353)= 0,775 p> 0.05]. Bütün grupların 

benzer görüşlere sahip olduğu söylenebilir. 

Katılım Hakkının Kullanımın Engellerine İlişkin Mesleki Kıdeme Göre 

Öğretmen Görüşleri 

Tablo 17’de öğretmenlikteki kıdeme göre araştırmaya katılan sınıf 

öğretmenlerinin öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarının engellerine ilişkin 

görüşlerine ait tek yönlü varyans analizi sonuçları sunulmuştur.  

 

Tablo 17. Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarının Engellerine İlişkin 
Öğretmen Görüşlerinin Mesleki Kıdemine Göre Karşılaştırılması 

 
Mesleki 
Kıdem 

 
N 

 
X  

 
S 

 
Sd 

 
F 

 
P 

Anlamlı 
fark 

(LSD) 
1. 0-5 40 28,85 3,75 4; 353 0,775 .542 - 
2. 6-10 108 28,12 6,42 
3. 11-15 134 28,83 6,62 
4. 16-20 28 28,43 7,51 
5. 21+ 48 29,96 4,59 
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Tablo 17 incelendiğinde, analiz sonuçları öğrencilerin katılım haklarını 

kullanmalarının engellerine ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme göre 

anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir [F (4, 353)= 0,775 p> 0.05]. Bütün grupların 

benzer görüşlere sahip olduğu söylenebilir. 

Katılım Hakkının Kullanımın Engellerine İlişkin Sınıf Mevcuduna Göre 

Öğretmen Görüşleri 

Tablo 18’de sınıf mevcuduna göre araştırmaya katılan sınıf 

öğretmenlerinin öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarının engellerine ilişkin 

görüşlerine ait tek yönlü varyans analizi sonuçları verilmiştir.  

Tablo 18. Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarının Engellerine İlişkin 
Öğretmen Görüşlerinin Sınıf Mevcuduna Göre Karşılaştırılması 

 
 

Sınıf Mevcudu 
 

N 
 

X  
S Sd  

F 
 

P 
Anlamlı 

fark 
(LSD) 

1. 15-25 72 30,58 6,63 4; 353 2,235 .065 - 

2. 26-35 121 27,98 5,44 

3. 36-45 107 28,37 6,22 

4. 46-55 56 28,64 6,50 
5. 56+ 2 30,00 0,00 

 

Tablo 18 incelendiğinde, analiz sonuçları öğrencilerin katılım haklarını 

kullanmalarının engellerine ilişkin öğretmen görüşlerinde sınıf mevcuduna göre 

anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir [F (4, 353)= 2,235 p> 0.05]. Bütün grupların 

benzer görüşlere sahip olduğu söylenebilir. 
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Katılım Hakkının Kullanımın Engellerine İlişkin Okul Mevcuduna Göre 

Öğretmen Görüşleri 

Tablo 19’da okul mevcuduna göre araştırmaya katılan sınıf 

öğretmenlerinin öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarının engellerine ilişkin 

görüşlerine ait tek yönlü varyans analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 19. Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarının Engellerine İlişkin 
Öğretmen Görüşlerinin Okul Mevcuduna Göre Karşılaştırılması 

 
 

Okul Mevcudu 
 

N 
 

X  
S Sd  

F 
 

P 
Anlamlı 

fark 
(LSD) 

1. 250-350 36 28,61 6,24 4; 353 13,812 .000 1-2 
1-4 
2-4 
3-4 
5-2 
5-4 

2. 351-450 32 25,69 5,34 

3. 451-550 50 30,00 7,18 

4. 551-650 34 22,88 7,07 
5. 651+ 206 29,89 5,03 

 

Tablo 19 incelendiğinde, analiz sonuçları öğrencilerin katılım haklarını 

kullanmalarının engellerine ilişkin öğretmen görüşlerinde okul mevcuduna göre 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F (4, 353)= 13,812 p< 0.05]. Farkın hangi 

guruptan kaynaklandığını bulmak amacıyla yapılan LSD testi sonuçlarına göre 

okul mevcudu 250-350 arası ( X = 28,61) olan okullarda görev yapan sınıf 

öğretmenleri, okul mevcudu 351-450 arası ( X = 25,69) ve 551-650 arası  ( X = 

22,88) olan okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerine göre öğrencilerin katılım 

hakkını kullanmalarının daha fazla engellendiğini düşünmektedirler. Ayrıca okul 

mevcudu  351-450 arası ( X = 25,69) ve 451-550 arası ( X =30,00) olan okullarda 

görev yapan sınıf öğretmenleri, okul mevcudu 551-650 ( X = 22,88) olan okullara 

görev yapan sınıf öğretmenlerine göre öğrencilerin katılım hakkının daha fazla 

engellendiğini düşünmektedirler. Buna ek olarak okul mevcudu 651 ve üzeri 
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( X = 29,89) olan okullarda görev yapan sınıf öğretmenleri, okul mevcudu 351-

450 arası ( X = 25,69) olan ve 551-650 arası ( X = 22,88) olan okullarda görev 

yapan sınıf öğretmenlerine göre öğrencilerin katılım hakkının daha fazla 

engellendiğini düşünmektedirler. Bu bulgulara bakıldığında okul mevcudu çok az 

veya çok fazla olan okullardaki öğrenciler katılım hakkını kullanma konusunda 

daha fazla engellerle karşılaşırken ortalama bir okul mevcuduna sahip okullarda 

öğrencilerin katılım hakkını kullanma konusunda çok fazla engellenmedikleri 

söylenebilir. 

Katılım Hakkının Kullanımın Engellerine İlişkin Sosyo-ekonomik-kültürel 
Düzeye Göre Öğretmen Görüşleri 

Tablo 20’de sosyo-ekonomik-kültürel düzeye göre araştırmaya katılan 

sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarının engellerine 

ilişkin görüşlerine ait tek yönlü varyans analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 20.  Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarının Engellerine İlişkin 
Öğretmen Görüşlerinin Sosyo-Ekonomik-Kültürel Düzeye Göre Karşılaştırılması 

 
Sosyo-

Ekonomik-
Kültürel Düzey 

 
N 

 
X  

S Sd  
F 

 
P 

Anlamlı 
fark 

(LSD) 

1. Alt 156 30,21 5,00 2; 355 18,891 .000 1-3 
2-3 

2. Orta 121 29,12 5,82 

3. Üst 81 25,33 7,24 

 

Tablo 20 incelendiğinde, analiz sonuçları öğrencilerin katılım haklarını 

kullanmalarının engellerine ilişkin öğretmen görüşlerinde sosyo-ekonomik-

kültürel düzeye göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F (2, 355)= 18,891 p< 

0.05]. Farkın hangi guruptan kaynaklandığını bulmak amacıyla yapılan LSD testi 

sonuçlarına göre alt sosyo-ekonomik-kültürel düzeyde ( X = 30,21) ve orta 
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sosyo-ekonomik-kültürel düzeyde ( X = 29,12) bulunan okullarda görev yapan 

sınıf öğretmenleri, üst sosyo-ekonomik-kültürel düzeyde ( X = 25,33) bulunan 

okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerine göre öğrencilerin katılım hakkını 

kullanmalarının daha fazla engellendiğini düşünmektedir. Bulgulara bakıldığında 

üst sosyo-ekonomik-kültürel düzeydeki okullarda öğrencilerin katılım hakkını 

daha fazla kullandıkları söylenebilir. 
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BÖLÜM V 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırma deseni çerçevesinde bulgulara dayalı ulaşılan 

sonuçlar ve sonuçlara dayalı geliştirilen önerilere yer verilmiştir.  

Sonuçlar 

 Araştırmadan elde edilen sonuçlar, araştırmanın temel amacı 

çerçevesinde ele alınmıştır. Ulaşılan sonuçlara anlamlı bir bütünlük kazandırmak 

üzere boyutlara yönelik araştırma sonuçları ve araştırmaya katılan öğretmenlerin 

cinsiyet, yaş, kıdem, sınıf mevcudu, okul mevcudu ve okulun bulunduğu sosyo-

ekonomik-kültürel çevre değişkenlerine ilişkin sonuçlar ilgili başlıklar altında 

sunulmuştur. 

1. Sınıf öğretmenlerinin önemli bir çoğunluğu, öğrencilerin görüşlerini özgürce 

açıklamaktan çekinmediklerini düşünmektedirler. 

2. Sınıf öğretmenlerinin yaklaşık yarısı, öğrencilerin okuldaki karar alma 

sürecine yeterince katıldıklarını düşünmektedirler. Fakat, sınıf öğretmenleri, 

öğrencilerin “Şube Öğretmenler Kurulu” ve “Seçme Kurulu” gibi kurulların 

içerisinde pek fazla yer almamaktadırlar. 

3. Öğrenciler en fazla sınıfta katılım sağlayabilmektedirler. 

4. Gerek kadın gerekse erkek sınıf öğretmenleri öğrencilerin katılım hakkını 

yüksek oranda kullandıkları görüşündedirler. 

5. Bütün yaş gruplarındaki sınıf öğretmenleri öğrencilerin yüksek oranda katılım 

hakkını kullandıkları görüşündedirler.  

6. Bütün kıdem sürelerindeki öğretmenlerin öğrencilerin katılım hakkını büyük 

ölçüde kullandıklarını düşünmelerine rağmen, beş yıldan daha fazla kıdeme 
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sahip öğretmenler beş yıldan az kıdem süresine sahip öğretmenlere göre 

öğrencilerin katılım hakkını kullanmaları konusunda daha olumlu 

düşünmektedirler. Buna göre kıdemli öğretmenler öğrencilerin katılım hakkını 

daha fazla kullandıklarını düşünmektedirler. 

7. Sınıf mevcudu azaldıkça öğrenciler katılım hakkını daha fazla 

kullanmaktadırlar. 

8. Okul mevcudu daha az olan okullardaki öğrenciler katılım hakkını daha fazla 

kullanmaktadırlar. 

9. Üst sosyo-ekonomik-kültürel düzeydeki okullardaki öğrenciler katılım hakkını 

daha fazla kullanabilmektedirler. 

10. Sınıf öğretmenlerinin yarısı, öğrencilerin katılım hakkını kullanması 

konusunda cinsiyete dayalı bir ayrımcılığın söz konusu olmadığını 

belirtmişlerdir. 

11. Öğrencinin öğrenim gördüğü sınıfın okuldaki kararlara katılımını etkileyip 

etkilemediği konusunda da sınıf öğretmenlerinin yaklaşık yarısı kararsız 

olduklarını belirtmişlerdir. 

12. Öğretmenin cinsiyetine göre öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarının 

engellerine ilişkin öğretmen görüşlerinde anlamlı bir fark olmadığı 

belirlenmiştir. Sınıf öğretmenleri öğrencilerin katılım hakkını kullanmalarının 

engelleri konusunda benzer görüşlere sahiptirler. Her iki gruptaki 

öğretmenler de öğrencilerin katılım hakkının çok fazla engellenmediğini 

düşünmektedirler. 

13. Öğrencilerin katılım haklarını kullanmalarının engellerine ilişkin öğretmen 

görüşlerinde yaş değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. 

Buna karşılık 41 ve üzeri yaş grubundaki öğretmenler 26-30 yaş arsındaki 

öğretmenlere göre öğrencilerin katılım hakkını daha fazla kullandığını 

düşünmektedirler. 
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Öneriler 

 
Bu araştırma ile ulaşılan sonuçlara göre aşağıdaki öneriler ileri sürülebilir. 

 
1. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin okuldaki kararlara yeterince katıldıklarını 

düşündüklerini ifade etmelerine rağmen “Şube Öğretmenler Kurulu” ve 

“Seçme Kurulu” gibi kurullara yeterince katılmadıkları görülmektedir. 

Öğrencilerin bu kurullara aktif olarak katılabilmesi için sınıf öğretmenleri 

ve okul yönetimi konuya gereken önemi göstermeli ve öğrencileri bu 

sürece en iyi şekilde katabilmek için yapılması gerekenleri planlamalıdır. 

2. Mesleki kıdem süresi arttıkça sınıf öğretmenleri öğrencilerin katılım 

hakkını daha fazla kullandıklarını düşünmektedirler. O halde mesleki 

kıdemi fazla olan sınıf öğretmenleri, öğrencilerin katılım hakkını en iyi 

şekilde nasıl kullanabilecekleri ile ilgili olan deneyimlerini mesleki kıdemi 

daha az olan sınıf öğretmenlerine aktarmalı, onların da bu deneyimlerden 

yararlanmasını sağlamalıdırlar. 

3. Sınıf mevcudu azaldıkça öğrencilerin katılım hakkını daha fazla 

kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle öğrencilerin katılım 

hakkını en iyi şekilde kullanabilmesi açısından, Milli Eğitim Bakanlığı sınıf 

oluşturma politikası ile ilgili olarak sınıf mevcutlarını daha az olacak 

şekilde planlamalıdır. 

4. Okul mevcudu daha az olan okullardaki öğrenciler katılım hakkını daha 

fazla kullanmaktadırlar. Bu nedenle tıpkı sınıf mevcudunda olduğu gibi, 

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin katılım hakkını daha etkili bir şekilde 

kullanabilmesi için bu hususu göz önünde bulundurmalıdır. 

5. Üst sosyo-ekonomik-kültürel düzeydeki okullardaki öğrenciler katılım 

hakkını daha fazla kullanabilmektedirler. Sınıf öğretmenleri bu gerçeği göz 

önünde bulundurarak alt ve orta sosyo-ekonomik-kültürel düzeyde 



 97

bulunan öğrencilerin de katılım hakkını kullanabilmeleri konusunda 

gereken hassasiyeti göstermelidir. 

 

6. Demokratik tutum sergileyen öğretmenlerin sınıfında öğrenci katılımının 

daha fazla olmaktadır. Bu nedenle sınıf öğretmenleri, sınıflarda öğrenci 

katılımını sağlayabilmek amacıyla demokratik tutum sergilemelidirler. Sınıf 

öğretmenleri, sınıflarda demokratik tutum sergileme konusunda kendilerini 

yeterli hale getirebilmek için bu demokratik eğitim ile ilgili kaynaklardan 

faydalanabilirler. 

 

7. Sınıf öğretmenleri, sınıflarda yeterince öğrenci katılımı sağlayabilmek 

amacıyla otoriter ve tutarsız tutum sergilemekten kaçınmalıdırlar. Bu 

şekilde tutum sergileyen öğretmenlerin sınıfında öğrenci katılımı yeterince 

sağlanamamaktadır. 
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EKLER 

 

 

Ek 1: Ön Uygulama Yapılan İlköğretim Okulları ve Öğretmen Sayıları 

Ön Uygulama Yapılan 

İlçeler 
İlköğretim Okulları Öğretmen Sayısı 

Yenimahalle Mehmet Ulucan İÖ.O. 5 
Çankaya Erdoğan Şahinoğlu İ.Ö.O. 5 
Gölbaşı Selametli İÖ.O. 5 
Altındağ Atilla İÖ.O. 5 

Karapürçek İÖ.O. 5 
Keçiören Aşık Veysel İÖ.O. 5 

 
 
Mamak 

Kusunlar İÖ.O. 5 
Alper Tunga İÖ.O. 5 

Sincan  75. Yıl Özkent Akbilek 
İ.Ö.O. 

5 

Etimesgut Ahi Evran İ.Ö.O. 5 
Toplam              10 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ek 2. Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Dağılımı 
 

 
Katılım Hakkının 

Kullanımına ilişkin 
Öğretmen Görüşleri 

Ta
m

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

K
at
ılı

yo
ru

m
 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at
ılm
ıy

or
um

 

H
iç

 
K

at
ılm
ıy

or
um

 

N % N % N % N % N % 

1. Okulumuzda öğrenciler 
görüşlerini özgürce 
açıklamaktan 
çekinmemektedir. 

 
88 

 
24,6 

 
216 

 
60,3

 
27 

 
7,5 

 
23 

 
6,4 

 
4 

 
1,1 

2.Okulumuzda öğretmenler, 
öğrencilerin görüşlerini 
özgürce açıklayabilmeleri 
için yeterince fırsat 
yaratmamaktadır. 

 
44 

 
12,3 

 
79 

 
22,1

 
33 

 
9,2 

 
158 

 
44,1 

 
44 

 
12,3 

3.Okulumuzdaki 
öğretmenler, öğrencilerin 
düşüncelerini özgürce 
açıklamasını sağlayacak 
demokratik tutum sergileme 
sergilemektedir. 

 
40 

 
11,1 

 
42 

 
11,7

 
191 

 
53,4 

 
47 

 
13,1 

 
38 

 
10,6 

4. Okulumuzdaki öğrenciler 
okulla ilgili kendilerini 
ilgilendiren kararlara 
yeterince katılmaktadır.  

 
46 

 
12,8 

 
150 

 
41,9

 
70 

 
19,6 

 
88 

 
24,6 

 
4 

 
1,1 

5. Okulumuzda Okul 
Öğrenci Kurulunun 
çalışmalarına gereken 
önem verilmektedir. 

 
33 

 
9,2 

 
118 

 
33,0

 
98 

 
27,4 

 
94 

 
26,3 

 
15 

 
4,2 

6. Okulumuzdaki Okul 
Öğrenci Kurulunda 
öğrenciler tarafından 
alınana kararlardan 
uygulanabilir olanlar 
uygulamaya 
geçirilmektedir. 

 
30 

 
8,4 
 

 
168 

 
46,9
 

 
83 

 
23,2 

 
71 

 
19,8 

 
6 

 
1,7 

7. Okulumuzda “Seçme 
Kurulu” oluşturulmakta ve 
bu kurulun çalışmaları 
desteklenmektedir. 

 
28 

 
7,8 

 
83 

 
23,2

 
119 

 
33,2 

 
88 

 
24,6 

 
40 

 
11,2 

8. Okulumuzda düzenlenen 
“Şube Öğretmenler 
Kurulu”na öğrenci temsilcisi 
de katılabilmektedir 
 

 
19 

 
5,3 

 
68 

 
19,0

 
62 

 
17,3 

 
127 

 
35,5 

 
82 

 
22,9 



 
Katılım Hakkının 

Kullanımına ilişkin 
Öğretmen Görüşleri 

Ta
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ılı
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m
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ılı

yo
ru

m
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m

 

K
at
ılm
ıy
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um

 

H
iç

 
K

at
ılm
ıy

or
um

 

N % N % N % N % N % 

9. Okulumuzda öğrenciler 
okul kurallarının 
belirlenmesine yönelik 
kararlara katılabilmektedir. 

 
26 

 
7,3 

 
113 

 
31,6

 
82 

 
22,9 

 
117 

 
32,7 

 
20 

 
5,6 

10. Okulumuzda okul 
yönetimi öğrencilerin 
kendilerini ilgilendiren 
konularla ilgili kararlara 
katılımını desteklemektedir. 

 
65 

 
18,2 

 
190 

 
53,1

 
69 

 
19,3 

 
32 

 
8,9 

 
2 

 
0,6 

11. Okulumuzda okul 
yönetimi öğrencilerin 
kendilerini ilgilendiren 
konularla ilgili kararlara 
katılabilmesi için yeterince 
fırsatlar yaratabilmektedir. 

 
42 

 
11,7 

 
185 

 
51,7

 
96 

 
26,8 

 
31 

 
8,7 

 
4 

 
1,1 

12. Okulumuzda, sınıflarda 
öğrencilerin yeterince 
katılımına sağlayacak 
etkinlikler 
düzenlenmektedir. 

 
66 

 
18,4 

 
199 

 
55,6

 
49 

 
13,7 

 
42 

 
11,7 

 
2 

 
0,6 

13. Okulumuzda dersler 
öğrencilerin katılımına 
imkan tanıyacak 
demokratik bir ortamda 
işlenmektedir. 

 
79 

 
22,1 

 
223 

 
62,3

 
35 

 
9,8 

 
19 

 
5,3 

 
2 

 
0,6 

14. Okulumuzda öğrenciler 
sınıf kurallarının 
oluşturulmasında aktif rol 
almaktadır. 

 
66 

 
18,4 
 

 
183 

 
51,1
 

 
69 

 
19,3 

 
38 

 
10,6 

 
2 

 
0,6 

15. Okulumuzda öğrenciler 
sınıfla ilgili alınan kararlara 
yeterince katılabilmektedir. 

 
18 

 
5,0 

 
64 

 
17,9

 
217 

 
60,6 

 
40 

 
11,1 

 
19 

 
5,3 

16. Okulumuzda öğrenciler 
dersin işlenişi, sınavlar gibi 
konularla ilgili kararlara 
yeterince katılmaktadır. 

 
54 

 
15,1 

 
179 

 
50,0

 
79 

 
22,1 

 
40 

 
11,2 

 
6 

 
1,7 

17. Okulumuzda sınıf 
başkanlığı vb. seçiminde 
öğrencilerin düşünceleri 
dikkate alınmaktadır. 

 
140 

 
39,1 

 
189 

 
52,8

 
21 

 
5,9 

 
6 

 
1,7 

 
2 

 
0,6 



 

 Ek 3. Öğrencilerin Katılım Hakkını Kullanmalarının Engellerine İlişkin Öğretmen 
Görüşlerinin Dağılımı 

 
 

Katılım Hakkının 
Kullanımının Engellerine 
İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Ta
m

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

K
at
ılı

yo
ru

m
 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at
ılm
ıy

or
um

 

H
iç

 
K

at
ılm
ıy

or
um

 

N % N % N % N % N % 

1. Okulumuzda öğrencilerin 
katılım hakkını kullanması 
konusunda cinsiyete dayalı 
bir ayrımcılık söz 
konusudur. 

 
2 

 
0,6 

 
4 

 
1,1 

 
7 

 
2,0 

 
165 

 
46,1 

 
180 

 
50,3 

2. Okulumuzda öğrencinin 
sosyo-ekonomik düzeyi 
okuldaki katılımını 
etkilemektedir. 

 
46 

 
12,8 

 
110 

 
30,7

 
60 

 
16,8 

 
110 

 
30,7 

 
32 

 
8,9 

3. Okulumuzda öğrencinin 
öğrenim gördüğü sınıf 
okulda alınan kararlara 
katılımını etkilemektedir. 

 
45 

 
12,6 

 
92 

 
25,7

 
103 

 
28,8 

 
108 

 
30,2 

 
10 

 
2,8 

4. Okulumuzda öğrencilerin 
başarı seviyesi okuldaki 
katılım hakkını 
kullanmalarını 
etkilemektedir. 

 
30 

 
8,4 

 
74 

 
20,7

 
82 

 
22,9 

 
160 

 
44,7 

 
12 

 
3,4 

5. Okulumuzda öğretmenin 
yaşının, öğrencinin okuldaki 
katılımına etkisi vardır. 

 
84 

 
23,5 

 
142 

 
39,7

 
62 

 
17,3 

 
62 

 
17,3 

 
8 

 
2,2 

6. Okulumuzda öğretmenin 
cinsiyetinin, öğrencinin 
okuldaki katılım durumuna 
etkisi vardır. 

 
94 

 
26,3 
 

 
181 

 
50,6
 

 
43 

 
12,0 

 
34 

 
9,5 

 
6 

 
1,7 

7. Okulumuzda mesleki 
kıdemin öğrencilerin katılım 
hakkını kullanmalarına 
etkisi vardır. 

 
92 

 
25,7 

 
150 

 
41,9

 
54 

 
15,1 

 
54 

 
15,1 

 
8 

 
2,2 

8. Okulumuzda demokratik 
tutum sergileyen 
öğretmenlerin sınıfında 
öğrenci katılımı daha 
fazladır. 

 
22 

 
6,1 

 
29 

 
8,1 

 
47 

 
13,1 

 
179 

 
50,0 

 
81 

 
22,6 



 
Katılım Hakkının 
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İlişkin Öğretmen Görüşleri 
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N % N % N % N % N % 

9. Okulumuzda, otoriter 
tutum sergileyen 
öğretmenlerin sınıfında 
öğrenci katılımı daha fazla 
olmaktadır. 

 
84 

 
23,5 

 
139 

 
38,8

 
102 

 
28,5 

 
25 

 
7,0 

 
8 

 
2,2 

10. Okulumuzda 
öğretmenlerin tutarsız 
tutum sergilemeleri 
sınıflarda öğrenci katılımını 
etkilememektedir. 

 
66 

 
18,4 

 
145 

 
40,5

 
97 

 
27,1 

 
44 

 
12,3 

 
6 

 
1,7 

11. Okulumuzda, ilgisiz 
tutum sergileyen 
öğretmenlerin sınıfında 
öğrenci katılımı çok az 
olmaktadır. 

 
42 

 
11,7 

 
50 

 
14,0

 
110 

 
30,7 

 
117 

 
32,7 

 
39 

 
10,9 

 

 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 




