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YakınAnlamlıKavramlar 

Çocukların katılım hakları 

Tanım 

Çocuk katılımı, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS)’nin1 temel 

maddelerinden biridir. Bu Sözleşme’den yola çıkılarak yapılan bir çok tanımda çocuğun 

katılımhakkı,“çocuğunkendihayatınıetkileyenkararlardafikrininalınması”şeklinde ifade 
edilmektedir. 

İçerik 

Çocukların katılım hakkı Sözleşme’nin12.Maddesinde açıkça tanımlanmıştır. Sözleşme’nin 

12.Maddesine göre; 

Md.12.1.Taraf Devletler,görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini 

ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun 

yaşıveolgunlukderecesineuygunolarakgerekenözenigöstermeksuretiyletanırlar. 

2. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya 

doğrudan doğruya ya da bir temsilci veya uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi 

fırsatı,ulusalyasanınusule ilişkinkurallarınauygunolarakçocuğa özelliklesağlanacaktır. 

Sözleşme de yer alan ifadede kullanılan “taraf devletler….tanırlar…..sağlanacaktır” 

sözlerinden de anlaşılacağı üzere çocukların katılım hakkının sağlanmasına yönelik 

düzenlemeleri özenle yapma konusunda devletler yükümlü tutulmuşlardır. Üstelik Sözleşme’nin 

ikinci fıkrası devletlerden, çocukların görüşlerine özellikle adli ve idari makamlarda da yer 

verilmesinin sağlanmasını talep etmektedir. Devletlerin çocuğun katılım hakkını hayata 
geçirmesine yönelik yükümlülükleri BMÇH Sözleşmesi’nin 4.Maddesinde de açık bir şekilde 

yer almaktadır .Bu maddede taraf Devletlerden,Sözleşme’de yer alan hakların yaşama 

geçirilmesi için“gerekli bütün yasal, idari ve diğer önlemleri” almaları talep edilmektedir. 

Sözleşme’nin yorumlanması açısından Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları 

Komitesi’nin hazırlamış olduğu “Genel Yorumlar” büyük önem taşımaktadır.BM Çocuk Hakları 

Komitesi’nin BMÇHS’nin 4. maddesini ele almak için hazırlamış olduğu Genel Yorum5’te2; 
çocukları kararlara dahil etmeye ilişkin girişimlerin sembolik düzeyde kalmaması, çocukların 

katılımları ve görüşlerinin alınmasına yönelik girişimlerin süreklilik taşıması gerektiğinden söz 

edilmektedir. 

Çocukların katılım hakkı ile ilgili açıklayıcı hükümler içeren başka bir önemli düzenleme 

de, 25 Ocak 1996 tarihinde Strasburg’da imzalanıp 1 Temmuz 2000 tarihinde yürürlüğe girmiş 

olan Avrupa Konseyi’nin “Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesi’dir”.Çocuk haklarının uygulanmasını göstermek üzere hazırlanan bu Sözleşme 

Türkiye tarafından da 9 Haziran 1999 tarihinde imzalanıp 18 Ocak 2001 tarihinde onaylanmıştır. 

Bu Sözleşme3, çocukların doğrudan ve diğer kişiler veya organlar tarafından bir adli merci 

önündeki, kendilerini ilgilendiren davalarda bilgilendirilmelerini ve bu davalara katılmalarına 
izin verilmesini teminen kullanılmasını kolaylaştırmaya ilişkin hükümler içermektedir. 

2009 tarihli “Çocuk Hakları Konusunda Bir Avrupa Birliği Stratejisine Doğru” adlı başka 

bir belgede4 çocukların kendi yaşamlarını etkileyen diyalog ve karar süreçlerinde kendi 

görüşlerini ifade etmeye ihtiyaçlarının bulunduğu; hem Avrupa Birliği(AB) çapında hem de 
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dünya genelinde çocuk temsiliyetinin ve ağ oluşturma çabalarının desteklenip güçlendirileceği; 

resmi bir şekilde, çocukların, kendi hak ve ihtiyaçlarına ilişkin tüm istişare süreçlerine ve 

eylemlere dâhil edileceği;çocukların katılımcılığı anlamında katkı sağlanacağı ifade edilmiştir. 

2017 tarihli “Çocuk Haklarının Desteklenmesi ve Korunmasına İlişkin AB Kılavuz 

İlkeleri5”de AB’nin, ortağı olan ülkelerle birlikte, BMÇHS Madde 12’ye uygun olarak, 

çocukların karar verme süreçlerine ve onları etkileyen politikaların uygulanmasına daha etkili bir 

şekilde katılabilmesi için çocukları güçlendirme çalışmalarının desteklemesi gerektiği ifade 

edilmiştir. 

BMÇHS Genel Uygulama Önlemlerini açıklayan Genel Yorum 126 “taraf devletlerin,bu 

sözleşmenin hükümlerinin toplumun bütün kesimleri yanında çocuklarla birlikte yerine 
getirilmesi” gerektiğine işaret etmektedir. Bu bağlamda, çocukların karar verme süreçlerine ve 

yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde onları ilgilendiren süreçlere katılma kabiliyeti 

artırılmalı, çocuklara danışma uygulamaları yaygınlaştırılmalı, çocukların yönetime dahil 
edildiği yönetişimci yapılar oluşturulmalıdır. Çocuklar düşünülerek geliştirilmiş yönetişim 

yapılarının teşvik edilmesi amaçlanmalıdır. 

Yasal ve idari süreçlere çocukların katılım vurgusunu taşıyan başka bir belge de, 2016-

2021 yılları arasında Avrupa Konseyi’nin çocuk hakları konusundaki önceliklerini 
belirten“Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Strateji Belgesi7” (AKSB)’dir Bu Belge’nin 

52.maddesinde de çocuklara kendilerini ilgilendiren bütün adli ve idari süreçlerde dinlenilme ve 

hakları ihlal edildiğinde yetkili, bağımsız ve tarafsız şikâyet mekanizmalarına erişme imkânı 
sağlanacağı ifade edilmiştir. 

Uluslararası hukuksal düzenlemelerde geniş kapsamlı olarak düzenlenmiş olan “çocuk 

katılımının” hangi düzeylerde ve ne şekilde olacağı merak konusudur. Bu konularda  Carol 
Bellamy8ve Roger Hart’ın9 çalışmaları yol göstericidir.Aşağıdaki şekilde de görüleceği üzere 

Bellamy, çocuklar için oldukça geniş biryelpazede katılım hakkı ön görmüştür. O’na göre 

katılım ailede başlamalı ve uluslar arası topluma kadar uzanmalıdır. 
 

 
Şekil1:Çocuk Katılımın Boyutları10 

 
 

Çocuk katılım düzeyleri ve modellerini açıklayan Hart’ın çalışmaları çocuk katılımını 

somutlaştırmak için önemlidir.Çocukların kararlara katılım durumunu inceleyen Hart çocukların 

katılım derecelerini bir katılım merdiveni üzerinde açıklamaktadır. Sekiz basamaktan oluşan 

merdivenin ilk üç basamağı, çocukların istemlerinin yetişkinler tarafından 
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yönlendirildiği, çocukların yetişkinlerin istemleri yönünde davranmaya zorlandıkları 
manipülasyon; yetişkinlerin çocukları bilinçli olarak amaca hizmet ediyormuş gibi göstermeye 

çalıştıkları ve dekoratif nesne olarak kullandıkları dekorasyon ve çocuklara söz hakkı 

tanınıyormuş gibi yapılıp ama aslında çocuklara seçme ya da görüş oluşturma şansı verilmeyen 

göstermelik-sembolik katılım basamaklarıdır. Çocukların katılım şansları ise bundan sonraki 
basamaklarda oluşmaya başlar.Çocukların bilgilendirilerek görevlendirildikleri, neleri niçin 

yapacaklarının açıklandığı katılım modeli dördüncü basamakta yer alır. Katılımın en alt düzeyini 

oluşturan bu model, çocuklara danışılıp bilgilendirildikleri beşinci basamak; yetişkinlerin 

başlattıkları ve kararların ortak alındığı altıncı basamak; çocukların başlattığı ve yönettiği 

yedinci basamak ve çocukların başlattığı yetişkinlerle paylaşılan sekizinci basamak şeklinde 

devam etmektedir.11 
 

 
 
 

 

Şekil2:Çocuk Katılım Merdiveni12 
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Çocukların katılımını sağlamak için BM Çocuk Hakları Komitesi önerileri doğrultusunda; 
yerel gençlik parlamentoları, belediye çocuk konseyleri, okul meclisleri gibi kuruluş ve 

yapılanmalar oluşturulmaktadır. Ne var ki bu oluşumlar hakkında “yetişkin güdümlü ve 

sembolik” oldukları, burada gerçekleşen katılımın, Hart’ın katılım merdiveninde “çocukların 

yetişkinler tarafından manipüle edilip, yönlendirildiği ve dekor olarak kullanıldıkları 

«katılmama» anlamına gelen alt basamağında kaldığı yönünde eleştiriler bulunmaktadır.13 

Çocuk katılımının çocukları dinlemek, görüşlerini dikkate almak ve karar alma 

süreçlerindegücü onlarla paylaşmak ile mümkün olacağı ifade edilmektedir.14Çocuk veya 

çocukların dinlenildiği ve katıldığı tüm süreçlerin bazı özellikleri taşıması gerekir. Bu özellikler 
BM GenelYorum5’de şu şekilde sıralanmıştır; 

(a) Şeffaf ve bilgilendirici – Çocuklara görüşlerini özgürce ifade etme ve görüşlerine gerekli 

ağırlığın verilmesi hakları ve bu katılımın nasıl gerçekleşeceği, kapsamı, amacı ve potansiyel etkisi 

konusunda tam,erişilebilir,çeşitliliğe duyarlı ve yaşlarına uygun bilgi sağlanmalıdır. 

(b) Gönüllü–Çocuklar hiçbir zaman dilekleri dışında görüşlerini ifade etmeye 

zorlanmamalı ve istedikleri aşamada bu katılımlarını durdurabilecekleri konusunda 

bilgilendirilmelidir. 

(c) Saygılı–Çocukların görüşleri saygı ile karşılanmalıdır ve kendilerine görüş veya faaliyet 

başlatmaları için fırsatlar sağlanmalıdır. 

(d) İlgili – Çocukların görüşlerini ifade etme hakkı olduğu konular çocukların yaşamları ile 

gerçekten ilgili olmalıdır ve bilgi, beceri ve kabiliyetlerini kullanmalarına olanak vermelidir. 

(e) Çocuk dostu – Ortamlar ve çalışma yöntemleri çocukların kapasitelerine uyarlanmalıdır. 

Çocukların yeterince hazırlanmasını ve onların görüşlerini katmak için gerekli güvene ve fırsata 

sahip olmalarını sağlamak için yeterli zaman ve kaynak sağlanmalıdır. Çocukların yaşlarına 

vegelişen kapasitelerine göre farklı düzeylerde destek ve katılım biçimlerine ihtiyaç duyacağı 
hususu dikkate alınmalıdır. 

(f) Kapsayıcı – Katılım kapsayıcı olmalı, mevcut ayrımcılık kalıplarından kaçınılmalı 

hemkız hem erkek dışlanmış çocuklar için katılım fırsatları teşvik etmelidir. Programların ayrıca 

tümtopluluklardançocuklarakültürel olarakduyarlıolmalarınısağlamalarıgerekir. 

(g) Eğitim ile desteklenmiş – Yetişkinler, çocuklarla ortaklaşa çalışmak ve çocukları 

gelişenkapasitelerine uygun olarak etkin bir şekilde katmak ve çocukların katılımını etkin bir 

şekildekolaylaştırmak içinuyguneğitimalmışolmalıdırlar. 

(h) Emniyetli ve riske karşı duyarlı–Yetişkinlerin birlikte çalıştıkları çocuklara karşı 

sorumluluğu vardır ve çocukların şiddet, sömürü veya katılımlarının başka herhangi bir olumsuz 

sonucu ile ilgili risklerini asgariye indirmek için her tedbiri almalıdır. 

(i) Hesap verebilir – Takip ve değerlendirmede devamlılık elzemdir. Örneğin, her 

türlüaraştırma ve istişare sürecinde, çocuklar görüşlerinin nasıl yorumlandığına ve kullanıldığına 

ilişkinolarakbilgilendirilmelivegerektiğindebulgularınanalizineitirazetmeveetkilemefırsatıverilmeli

dir. Çocukların ayrıca katılımlarının elde edilen sonuçları nasıl etkilediği konusunda açıkgeri 

bildirim alma hakkı vardır. Uygun olduğunda, çocuklara takip süreçlerine ve faaliyetlerinekatılma 

fırsatı verilmelidir. Çocukların katılımının mümkün olduğunda çocukların kendileri ilebirlikte 

izlenmesivedeğerlendirilmesigerekir. 

Çocuk katılımı ile ilgili olarak yürütülen faaliyetlerin bu ilkelere uygunluğu konusunda, 

literatürde yeterli veri sağlayacak araştırma bulunmamaktadır. Çocukların katılım hakkını 

destekleyen/oluşturan bazı önemli haklar bulunmaktadır. Bunlar; “çocukların düşünce, din ve 
vicdan özgürlüğü, barış içinde toplanma özgürlüğü ve bilgiye ulaşma özgürlüğü” ile ilgili 

haklarıdır.Bu haklar BMÇHS’de şu şekilde düzenlenmiştir; 

Md.13: 1.Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak ülke sınırları ile 

bağlıolmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her 

türlü haber ve düşüncelerin araştırılması,elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir. 
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Çocuğun katılım hakkı ile ilgili başka bir özgürlük alanı da Sözleşme’nin 14. Maddesinde 
tanımlanan“çocuğun din ve vicdanözgürlüğüdür.Bu hakBMÇHS’de şu şekilde düzenlenmiştir; 

Md.14:1.TarafDevletler,çocuğundüşünce,vicdanvedinözgürlüklerihakkınasaygıgösterirler.2.TarafDe

vletler,ana-babanınvegerekiyorsayasalvasilerin;çocuğunyetenekleriningelişmesiyle bağdaşır biçimde 
haklarının kullanılmasında çocuğa yol gösterme konusundaki ha kve ödevlerine, saygı gösterirler. 3. 

Bir kimsenin dinini ve inançlarını açıklama özgürlüğü kanunlaöngörülmek ve gerekli olmak 

kaydıyla yalnız kamu güvenliği, düzeni, sağlık ya da ahlaki ya dabaşkalarının 

temelhaklarıveözgürlüklerinikorumak gibi amaçlarlasınırlandırılabilir. 

Çocuk katılımını tamamlayan başka bir önemli özgürlük alanı “çocukların bilgi iletişim 

araçlarına ulaşımı” ile ilgilidir. Günümüzde bilgi iletişim teknolojileri düşüncenin oluşması için 
gerekli olan bilgiye erişim açısından çok önemli bir rol oynar hale gelmiştir. Avrupa Konseyi 

de;internete erişim  ve dijital okuryazarlığı;çocukların ifade özgürlüğü, katılım ve eğitim 

haklarının bir boyutu olarak ele almaktadır “Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Strateji 

Belgesi2016-2021/21)”.Bu hak BMÇHS’d eşu şekilde düzenlenmektedir. 

Md.17:Taraf Devletler, kitle iletişim araçlarının önemini kabul ederek çocuğun;özellikle 

toplumsal, ruhsal ve ahlaki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik 

çeşitliulusalveuluslararasıkaynaklardan bilgive belgeedinmesinisağlarlar.Bu amaçla Taraf 
Devletler: 

a) Kitle iletişim araçlarını çocuk bakımından toplumsal ve kültürel yararı olan ve 29’ncu 

maddeninruhuna uygunbilgi vebelgeyiyaymakiçinteşvikederler. 

b) Çeşitli kültürel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan gelen bu türde bilgi ve belgelerin 

üretimi,değişimi veyayımı amacıylauluslararasıişbirliğiniteşvikederler. 

c) Çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını teşvik ederler. 

d) Kitle iletişim araçlarını azınlık grubu veya yerli ahaliye mensup çocukların dil gereksinimlerine 

özel önem göstermeleri konusunda teşvik ederler. 

e) 13ve18’nci maddelerde yer alan kurallar göz önünde tutularak çocuğun esenliğine zarar 

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

ederler. 

Bu maddeye göre çocukların bilgi ve belgelere ulaşma, bilgi edinme hakları olduğu gibi 

toplumsal ve kültürel amaçlarla bilgi iletişim araçlarını kullanma hak ve özgürlükleri 
bulunmaktadır (bkz ÇHS, md.12). Ayrıca bu Sözleşmenin 12. ve 13. maddelerine göre de çocuk 

yazılı, sözlü, basılı seçeceği herhangi bir araçla her türlü haber ve düşünceyi araştırma ve yayma 

ve ifade etme özgürlüğüne sahiptir(bkz. ÇHS md 12-13). 

Katılım hakkı ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken en tartışmalı konu çocukların oy 

hakkına sahip olup olmaması durumudur. Çocukların isteklerini karar vericilere daha etkili bir 

şekilde ulaştırabilmelerini sağlayabileceği varsayımı ile bu hak birçok yazar tarafındans 
avunulmaktadır. Örneğin Bob Franklin’ 

15 göre; çocukların da oy kullanabilmesi alınan bir çok politik kararın eninde sonunda onları 

etkilemesi açısından önemlidir. Özellikle eğitim ve çevre, enerji gibi konularda alınan kararlar en 
başta gelecek kuşakları ilgilendirmektedir. 

Olga Erenk’e16 göre; “tarih, ergenlerin sivil toplum hareketlerine, reformlara, devrimlere 

veayaklanmalara ne sıklıkta aktif olarak katıldıklarını göstermiştir. Günümüzde de idealist 
gençler oy hakkına sahip olmaksızın siyasi eylemlerin sembolü olarak kullanılarak zamanları v 

enerjileri yetişkinler tarafından sömürülmektedir. Bu nedenle, oylama yaşının 

düşürülmesi,çocukların toplum hayatına tamamen dahil olacak şekilde tam katılımını 
gerçekleştirmek için atılmış önemli bir adım olacaktır. Oy hakkına sahip olsun ya da olmasın 

çocuklar, politika yapım süreçlerine etkili bir şekilde katılmadıkları zaman, ihtiyaç ve 

isteklerinin karar mekanizmalarına yansımaması, onlara ait olan kaynakların bugünün 

yetişkinleri tarafından tüketilmesi, yetişkin bakış açısı ve isteklerinin şekillendirdiği politikalara 
maruz kalma sorunları her daim mevcudiyetini koruyacaktır. 
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GelecektekiYönelimler 

Katılım hakkı çoğu yerde demokrasi ile özdeşleştirilmektedir. Katılım hakkı 

olmadandemokrasinin olacağını düşünmek mümkün değildir. Farklı türdeki demokrasi 

anlayışları veuygulamaları içinde hâkim ve yaygın olan demokrasi türü liberal demokrasi 

olmuştur. Modern demokrasi anlayışına kaynaklık eden liberalizm günümüzde, çoğunluğu 

yansıtmayan farklılıklarve grupları yaygın demokrasi anlayışına dahil etmediği yönünde 
eleştirilere maruz kalmaktadır.Liberal demokrasinin dışarıda bıraktığı kesimlerden en önemliside 

çocuklardır.Çocuk katılımının dışlandığı bir demokrasi anlayışı ise yeterince kapsayıcı 

olmayacaktır. Bugün liberal demokrasiler, yeni toplumsal hareketler tarafından daha fazla 
kesimin taleplerini ve görüşlerini yansıtmaya, daha fazla eşitlikçi ve adil olmaya zorlanmaktadır. 

Öte yandan bugün alınan birçok siyasi ve yönetsel karar en başta çocukları ve onların geleceğini 

etkilemektedir. Bu nedenleçocukların katılım sürecinin dışında tutulması günümüzde ulaşılan 
insan hakları anlayışı ile örtüşmemektedir. Eşitlik, kapsayıcılık ve adil olma arayışları 

kapsamında gelecekte çocuklarademokrasilerde yer açma çaba ve arayışları söz konusu 

olacaktır. Bu çaba ve arayışlar çocukkatılımıkavramını dahadaöne çıkacaktır. 
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