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ÖNSÖZ 

 
 Dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan çocukların, modern 

toplumların kamusal alanı niteliği taşıyan medyada temsil açısından hayli 

dezavantajlı durumda olduğunu açıklayan bu çalışmada ülkemizde kamu hizmeti 

yayıncılığını gerçekleştiren TRT’nin çocuğun yetiştirilmesi ve haklarının hayata 

geçirilmesi konularında nasıl bir hak ihlalini gerçekleştirdiği incelenmiştir. 

Çalışmanın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümlerinde araştırma 

problemini oluşturan çocuk, çocuk hakları/sorunları, kamu hizmeti yayıncılığın 

sosyal sorumluluk işlevleri ve çocuk işleriyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ve 

sorumluluk alanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilirken altıncı bölüm ise 

uygulama kısmını oluşturmuştur. Bu araştırmayı yaparken TRT 1 örneklem olarak 

seçilmiş ve yayın akışı içerik analizi yöntemi kullanılarak yapılan araştırma 

sonuçlarıyla ortaya konulmuş bulunmaktadır. 

 Kamu hizmeti yayıncılığını gerçekleştiren TRT’nin 1. kanalının etki derecesi 

düşünülerek yapılan çalışmada, çocuk hakları ve sorunlarını ortaya koyacak yayın 

akışı tablolaştırılarak sayısal değerlendirmelerde bulunmuştur. Bunun ışığında 

genellemelere varılarak araştırma problemine çözümler sunabilecek tutarlılıkta 

sonuçlar elde edilmiştir.  

 Tez konusunun seçimi, araştırılması ve yazılma aşması boyunca emeğini, 

tecrübelerini, görüş ve bilgilerini esirgemeyen gerek teorik gerekse metodolojik her 

alanda yardımcı olan danışman hocam Yard. Doç. Dr. Meral Serarslan’a, yaptığım 

çalışmalar sırasında yol gösteren, yönlendiren Yard. Doç. Dr. Mustafa Özodaşık’a, 

Anadolu Üniversitesi kütüphane çalışanlarına ve aileme saygılarımı ve 

teşekkürlerimi sunuyorum.   
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ÖZET 

 Günümüzde kamu yayıncılığı liberal düşünce kuramcılarının iddia ettiği gibi 

yasama, yürütme ve yargı erklerini kamu yararına denetleyen, kamudan yana bir 

dördüncü güç merkezi olmaktan çoktan çıkmıştır. Bugün dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de, kamusal nitelik taşıyan programlar yapmak ve yayınlamakla sorumlu 

kamusal yayıncılık (TRT) azalan ruhsat ücretleri, reklam gelirleri ve politik 

müdahaleler sonucunda kamu ile yayıncılık arasında kalmış, bir güç-iktidar merkezi 

haline gelmiştir. Haklara saygı duymak ya da halkın yanında konumlanmak yerine, 

ekonomik, siyasal gücü elinde bulunduran kesimlerin yanında konumlanmayı tercih 

etmektedir.  Bunun yansımalarından birisi de çocukların tıpkı kadınlar, yaşlılar ya da 

yoksullar gibi bütünüyle yok sayılmıyorlarsa da, toplumun onlara sunduğu olanaklar 

veya zorluklar bağlamında medya gündemine giremedikleri gözlenmektedir. Çocuk 

odaklı/merkezli programlar da dahil, çocuk hakları ve sorunları görmezden 

gelinmekte, çocuğa bir birey olarak yaklaşılmamaktadır. Dolayısıyla yayıncılık 

alanında hak ihlalleri yapılmaktadır. Çocuklar kamusal alanda temsil şansına 

kavuştuklarında da, Habermas’ın kamusal meseleleri tartışma ve bunlara çözüm 

üretme alanı nedeniyle önemsediği kamusal forumlar, sorun çözme anlamında 

işlevsiz olmaktadır. Yani kamusal yayıncılığın ideolojik işlevleri mevcut düzenin 

aksayan yönlerinin görünür kılınmasını engellerken, kamusal forumlarda tartışma 

ortamları yaratmayarak da muhalif görüşlerin gelişmesini baskılamış olmaktadır. 

Böylelikle çocuklar da kamusal yayıncılıkta dışlanan, sorunları görmezden gelinen 

gruplar içinde yerini almaktadır.    

   Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışma ile asıl ortaya konulmak istenilen, 

TRT’nin 1. kanalının çocukların toplumsal yaşama katılmalarındaki en önemli 

araçlardan biri olarak onların seslerine yer vermek açısından, onların yaşadığı 

sorunları ve sahip olduğu hakları konu alan yetişkinlere yönelik eğitici ve 

bilgilendirici yayınları gerçekleştirmekte yetersiz olduğu ve bu yaklaşımın çocuğun 

ifade özgürlüğünü kullanması ve toplumsal yaşama katılımı önündeki en önemli 

engeli oluşturduğu düşüncesini vurgulamaktır. Bunu yaparken TRT 1’in tesadüfi 

olarak seçilmiş 1 haftalık yayın akışı ile kasıtlı olarak seçilmiş 23 Nisan Uluslararası 

Çocuk Şenlikleri Haftası’na denk gelen 1 haftalık yayın akışı, içerik analizi yöntemi 
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kullanılarak incelenmiştir. Araştırma, örneklem olarak seçilen her iki haftanın yayın 

akışının kategorilere ayrılması ve tablolaştırılması, risk altındaki dünya çocuklarının 

durumuyla ilgili tespit edilen sayısal veriler, çocuk sorunlarına ve haklarına ayrılan 

sürenin genel süreye oranı ve bu oranların karşılaştırılması sonucunda varılan 

genellemeleri kapsamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

SUMMARY 

Today, as the theoreticians of liberal thought have asserted, public broadcasting 

has already stepped far beyond being the fourth power center that takes a stand for 

the public and supervises the powers of legislation, execution, and adjudication for 

the good of the public. At present, public broadcasting (TRT), which is responsible 

for making and broadcasting programs of public character, has been stuck in the 

middle between the public and broadcasting and become a center of power-

government as the result of decreasing license fees, advertisement profits and 

political interventions in our country and around the world. Public broadcasting 

prefers to take the side of the sections that have economic and political power rather 

than respecting rights and standing by the public. One of the incidences of this choice 

is that children, just like women, the old and the poor, although not completely 

neglected, cannot become a current issue in the media in the context of the 

possibilities or difficulties presented by the society. Children’s rights and problems 

are ignored in programs, including child-oriented/centered ones and the child is not 

treated as an individual. Consequently, rights are violated in the area of broadcasting. 

When children reach the opportunity to be represented in the public domain, the 

public forums which Habermas attached importance to because of being the domain 

for discussing public matters and producing solutions for such problems become 

dysfunctional in solving the problems. While the ideological functions of the new 

public broadcasting prevents the visibility of the failing sides of the present system, 

they repress the development of opposing ideas by not creating discussion 

environments in public forums. In this way, children also take their place among the 

groups who are left out of public broadcasting and whose problems are ignored. 

In line with the information presented above, what is mainly aimed in this study 

is to emphasize the idea that the 1st channel of TRT, as one of the most important 

means for children to take part in social life, is insufficient in broadcasting educative 

and informative programs intended for adults regarding the problems they experience 

and the rights they have and that this attitude constitutes the most important obstacle 

in front of the child’s using his or her freedom of expression and taking part in social 

life. While performing this study, a randomly selected 1-week broadcast schedule of 
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TRT-1 and the intentionally selected broadcast schedule of the 23 April International 

Children’s Festival week were studied by using the content analysis method.  

The research study comprises the categorization and tabling of the broadcast 

schedules of the two weeks selected as samples, the numerical data determined 

regarding the state of the children that are under risk around the world, the ratio of 

the time allocated for children’s problems and rights to the general time and the 

generalizations reached as the result of the comparison of these time periods.     
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GİRİŞ 

 Her toplum, gelecekteki insanın kişiliğini, sorunlarını, isteklerini işleyip onu 

vatandaş durumuna getirecek öğretici ve eğitici yayınları ve bu amaca hizmet 

edebilecek yayın ilke ve yöntemlerini, örgütlerini yaratmalıdır.  

 Dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan çocukların, modern 

toplumların kamusal alanı niteliği taşıyan medyada temsil açısından hayli 

dezavantajlı durumda olduğu açıkça görülmektedir. Çocukların böylesi göz ardı 

edilmesinin kadınlar, eşcinseller veya azınlıklar gibi yetişkin grupların göz ardı 

edilmesinden çok daha önemli olduğu öne sürülmektedir. Çünkü haklarını kullanmak 

ve gerekli durumlarda talep etmek açısından çocuklar yetişkinler dünyasında çok 

daha savunmasız kalabilmektedir. Çocuk hakları kavramı, kimlerin çocuk 

sayıldığından, çocuk sayılan insanların hangi hak ve özgürlüklere sahip 

olabileceğine, sahip oldukları hak ve özgürlüklerin medya tarafından nasıl yok 

sayıldığına kadar uzanan tartışmalı bir kavramdır. 

 Zira çocuk haklarından söz edebilmek için öncelikle ‘Kimler çocuktur?’ 

sorusunun yanıtını vermek gerekmektedir. Oysa çocukluğun evrensel bir deneyim 

olmaması, farklı toplumlarda farklı tanımlanması, ekonomik, sosyal ve kültürel 

yaşam koşullarının farklı çocukları doğurması, hatta toplumsal cinsiyetin çocukluğu 

farklı tanımlayabilmesi gibi nedenlerle ‘Kimler çocuktur?’ sorusunun yanıtını 

vermek göründüğü kadar kolay değildir. Çocukluk da, toplumsal yapının diğer 

kurumları gibi zaman içinde değişmiş, dönüşmüştür. Aydınlanma’dan bugüne 

uzanan süreçte ortaya çıkan ve bugünkü anlamını kazanan çocukluk, tarihi gelişimi 

itibariyle ‘modern’ bir kavramdır. Çocuk hakları da tıpkı çocukluk gibi zaman içinde 

değişmiş, dönüşmüş ve hak listeleri oluşturmuştur. 

 Çocuklar, insan hakları kendilerinden esirgenen en büyük toplumsal 

gruplardan birini oluşturmaktadır. Bu esirgeme kısmen çocuğun modern tanımındaki 

‘zayıflılık’, ‘bağımlılık’, ‘akıl dışılık’ gibi özelliklerden kaynaklansa da, asıl neden 

çocuğun toplumsal yapıları değiştirecek, karar alma mekanizmalarına katılacak 

ekonomik ve siyasi gücünün olmamasıdır. Çünkü çocukların haklarını savunmak ve 

düzenlemek yine günümüz toplumlarında yetişkinlerin sorumluluğu olarak 

görülmektedir. 
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 Hızla değişen modern dünya içinde, çocuğun davranışlarının açıklanmasında ve 

anlaşılmasında referans kaynağını aileler ve diğer toplumsal kurumlar 

oluşturmaktadır. Günümüz toplumlarında bu kurumlar arasındaki en etkili öğe kitle 

iletişim araçları olarak görülmektedir. Çünkü kitle iletişim araçları, kültür ve eğlence 

ağırlıklı programlarda, Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS)’nin tanıtımına yer 

verebileceği gibi, televizyon ve radyoda gerçekleştirilecek haber programları, 

belgeseller, açık oturumlar, tartışma programları ve çocuk programları da, ÇHS’nin 

mesajlarını, değişik boyutlarda tanıtabilir ve hayata geçirilmesi ile ilgili olası 

stratejilerin daha hızlı geliştirilmesini ve yayılmasını sağlayabilmektedir. Yine,  bu 

tür programlar, ÇHS’nin hayata geçirilmesi için, çocukların yaşatılması, 

geliştirilmesi, korunması ve katılımı ile ilgili hizmet sunumu ve kapasite geliştirme 

stratejilerine dönük olarak, yapılması gerekenlerin neler olduğu konusunda ilgili kişi, 

kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve harekete geçirilmesinde önemli roller 

oynamaktadır. Ancak, ticari medyanın yaygınlaşması, tekelleşme, büyük sermayeye 

dayalı medya sahipliği gibi olgular sonucunda, demokratik yurttaşlığın temeli olarak 

görülen aleniyet düşüncesini önemsemeyen medyanın, çocuk haklarının korunması 

konusundaki uğraşları da zayıflamaktadır. Diğer yandan çocuklara yer verdiğinde 

medyanın çocukları olduklarından çok farklı olarak yansıttığı da bilinmektedir. 

Örneğin, son zamanlarda, yayınlanmakta olan çocuk odaklı/merkezli televizyon 

programlarına göz atıldığında, tüm çocukların son derece güzel, akıllı, bakımlı, iyi 

giyimli, hiçbir sorunu olmayan ve her şeyi bilen, her şeyi yapabilecek ehliyete sahip 

bireyler olarak sunulmaya çalışıldığı görülmektedir. Medyanın çocuklara ait yarattığı 

bu profilin, başta devlet olmak üzere piyasa ve diğer kurum/kuruluşlar tarafından 

hararetle desteklendiği görülmektedir.  

 Böyle bir yayıncılık anlayışında amaç, kamu adına gözetim yapmak yerine, 

uygulamadaki kapitalizme dönük işlevi ile temsilleri yeniden inşa etmektir. 

Kendisini iktidarın yanında konumlayan TRT, mağdurun mağduriyetine 

değinmeyerek ve üstelik gerçekleştirdiği yayınlarla tek tip gürbüz, sağlıklı, her şeyi 

bilen, hayattan memnun bir çocuk imgesinin yayılmasına yardımcı olmak suretiyle 

söz konusu iktidar merkezleriyle gerilime girmekten kaçınmaktadır. Böylelikle 

TRT’nin çocuğun yetiştirilmesi ve haklarının hayata geçirilmesi konularında yapılan 
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hak ihlalini eleştirip ortaya koymak yerine bunu görmezden geldiğini, bu gibi 

tavırlarla da yapılan hak ihlallerini katmerleştirdiğini söyleyebiliriz.    

 Toplumsallaştırma, insanlığın tarihsel-toplumsal birikimi olan kültürün çocuğa 

aktarılmasıyla, onun toplumun arzuladığı tipte bir üye haline gelmesi süreçleridir.  

Toplumsallaştırma süreçleri, sürekli biçim değiştirerek evrimleşmektedir. Bu 

evrimleşmenin kabaca üç aşamadan geçtiği söylenebilir (Sayın, 1999: 167): 

a. Geleneksel toplumlarda toplumsallaştırma aile ve akrabalık çerçevesinde 

kalarak yerellik özelliği göstermiştir. 

b. Ulus-devlet oluşumlarından sonra toplumsallaştırma eğitim, sağlık, sosyal 

güvenlik, hukuk gibi modern kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilmeye 

başlanmıştır. Bu aşamada toplumsallaştırma, özellikle ulusal nitelik 

kazanmıştır.  

c. Günümüzde toplumsallaştırmanın küreselleştiği görülmektedir. Dünyayı 

küçük bir köy haline getiren televizyon, toplumsallaşmayı yerel ve ulusal 

niteliklerinden uzaklaştırmaya başlamıştır. Birinci dönemde toplumsallaşma 

çocuğun yakın çevresiyle, ikinci dönemde kurumlar çerçevesinde, üçüncü 

dönemde ise, kitle iletişim araçları ilişkisi içinde oluşmaktadır.  

         Yirminci yüzyılın ileri kapitalizmine paralel olarak yapılanan ticari (tecimsel) 

medya yayınlarının tersine kamusal yayıncılık yayın içeriklerinde çocuk sorunları ve 

haklarıyla ilgili programlara yer vermesi gerekmektedir. Ayrıca, kamusal yayıncılık, 

çocukların yaşamlarında gerçek anlamda değişiklik yaratabilmesi noktasında eğitsel 

çalışmaların gösterilmesi açısından da önemli bir araçtır.      

  

 Problem 

 Küreselleşen dünyada günümüz çocuklarının pek çok sorunla karşı karşıya 

olduğu bilinmektedir. Farklı coğrafyalardaki dünya çocuklarının yaşadığı sorunlar 

farklı olsa da, tüm dünya çocukları ‘çocukluklarının elinden alınmış olması’ gibi 

ortak bir yazgıyı paylaşmaktadırlar. Problem; günümüzde, kamunun eli ayağı olması 

beklenen medyada, hak ihlalleri konusunun bir değer taşımamasıdır. Medya ve 

özellikle kamu hizmeti yayıncılığını gerçekleştiren TRT yoksullar, kadınlar, 

eşcinseller gibi çocukları da temsil etmemekte, tıpkı ‘ötekiler’ gibi çocuklar söz 

konusu olduğunda çocuk haklarını ve sorunlarını görmezden ve göstermezden 
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gelmeyi tercih etmektedir. Böylelikle, kamusal yayıncılığı hizmetini gerçekleştiren 

TRT’nin yayın içeriklerinde çocuk haklarına ve sorunlarına yer vermeyerek - kendi 

oluşturduğu çocuk imajının dışında toplumda istismara uğrayan, ezilen, suçlanan 

çocukların da olduğunu görmezden gelmesiyle- hak ihlalinde bulunduğu ve 

çocuklardan sorumlu olan kuruluşlarla gerçekleştireceği işbirliği konusunda yetersiz 

kaldığı görülmektedir.  Bütün bu ihlallerin nedenleri de esas olarak ideal yayıncılık 

anlayışının tekelleşme ve küreselleşmenin kazanmış olduğu boyutlar çerçevesinde 

açıklanmaktadır.         

 Bir başka yönüyle problem; kamusal alandaki tartışmaların en önemli taşıyıcısı 

olarak kabul edilen medyanın temsiller aracılığıyla anlamlar üretmesidir. Medya 

bireylere yaşadıkları dünyanın nasıl bir yer, sokakta yaşayan ve çalışan çocukların 

nasıl çocuklar olduğu konularında anlamlar üretmektedir. Medyanın insanlar, 

gruplar, sorunlar ve olaylarla ilgili olarak ürettiği değerler, düşünceler ve mesajlar 

dolaşıma girdikleri andan itibaren sahte bir sahicilik kazanmaktadır. Özellikle insan 

hakları, çocuk hakları gibi kamusal alandaki tartışmalı konular söz konusu 

olduğunda medya temsiller aracılığıyla ürettiği anlamları, daha kalıcı ve düzeltilmesi 

daha zor ön yargıları herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin kültürel dolaşıma 

sokabilmektedir. Bugün medyanın gözcü rolünden çok eğlendirici rolünün önem 

kazandığı görülmektedir. Medya mevcut bilişsel örüntüler arasından istediklerini 

seçmekte, vurgulamakta, istemediklerini dışlamaktadır.  

 Genel anlamda, iletişimin ve doğal olarak da televizyon yayıncılığının yalnızca 

bir bilgi aktarım sistemi olmadığı, aynı zamanda eğitimin ve kalkınmanın bir parçası 

olduğu görüşü uluslararası ölçekte kabul görmüştür. Ancak kamu tekeli modelinin 

geçerli olduğu gelişmekte olan ülkelerdeki uygulamalar televizyonun siyasi 

iktidarların güdümünde olduğunu göstermektedir. Türkiye’deki kamu tekeli 

uygulamasının en önemli şikayet yönünü de bu sorun oluşturmaktadır. Bu olgular 

sonucunda demokratik yurttaşlığın temeli olarak görülen eşitlik, katılımcılık gibi 

ilkeleri ikinci plana atan TRT’nin, çocuk haklarının korunması konusundaki uğraşları 

da zayıflamaktadır.  

 Burada en önemli yanlış, sosyal sorumluluk işlevlerini tam olarak yerine 

getiremediği ve yetersiz olduğu konusunda üzerinde hem fikir olunan kamu hizmeti 

yayıncılığının, çocuklar konusundaki hassasiyetini, çocuklarla ilgili konularda 
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üzerine düşen görevini, “TRT Çocuk” adlı kanalı yayına sokmasıyla gerçekleştirdiği 

biçiminde bir genel kanının oluşmasıdır. Ancak bu çalışmaya başlandığında “TRT 

Çocuk” adlı TV kanalı yoktu. Ayrıca “TRT Çocuk” çoğunlukla çizgi film, yarışma 

ve eğitici programlardan oluşan çocuklara yönelik programlar yayınlamaktadır. 

Dolayısıyla, çocuklara ait bir kanal olan ve çocuklara yönelik programları içeren bu 

çocuk kanalının yetişkinler tarafından izleneceği düşünülmemektedir. Kısaca “TRT 

Çocuk” salt çocuk izlesin-çocuk eğlensin amacına yönelik programlar yayınladığı ve 

çocuk haklarının, sorunlarının tartışıldığı ve bu konular hakkında gerek kamuoyunda 

gerekse görevli kurumlarda duyarlılık yaratmak açısından yetişkinlere yönelik eğitici 

programları yayınlamaktan uzak oluğu için örneklem dışında tutulmuştur.   

  

 Amaç  

 Bu çalışmanın amacı, TRT’nin 1. kanalının çocukların toplumsal yaşama 

katılımının en önemli araçlarından biri olarak onların seslerine yer vermek 

açısından, onların yaşadığı sorunları ve sahip olduğu hakları konu alan yetişkinlere 

yönelik eğitici ve bilgilendirici yayınları gerçekleştirmekte yetersiz olduğu ve bu 

yaklaşımın çocuğun katılımı önündeki en önemli engeli oluşturduğu düşüncesini 

vurgulamaktır. Çalışmanın genel amacı çerçevesinde şu sorulara yanıt aranmaya 

çalışılmıştır:  

1. Kamu hizmeti yayıncısı başta çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve çocuğun 

haklarının hayata geçirilmesi, korunması konularında görevli ve sorumlu olarak 

kabul edilen aileler olmak üzere, diğer tüm kurum ve kuruluşlarının 

bilinçlendirilmesi, her görevin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için ilgili 

kuruluşlarla işbirliği yapmak ve eğitici ve bilgilendirici yayınlara yer vermek 

zorunda mıdır? 

2. Ülkemizde baskın rolü oynayan TRT’nin çocukları gerçek bir birey olarak yani, 

onların da sorunları ve haklarının olduğu kabulünden yola çıkarak gerçekleştirdiği 

yayınlarla, yetişkinlerin çocukların potansiyellerine inanmaları ve onlara güven 

duymaları sağlanabilir mi?  

3. Bunun sonucu olarak toplumun çocuklara bakış açısı ve medyanın görünür 

kılmaya çalıştığı postmodern çocuk imgesi değişebilir mi? 
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 Önem 

 Çocuklar bir parçasını oluşturdukları toplumu yansıtırlar, bir toplumsal grup 

olarak da sonsuz bir çeşitliliğe sahiptirler. Ancak tüm çocuklar sadece çocuk 

oldukları için çeşitli politik, ekonomik, yasal kısıtlamalara maruz kalırlar. Çocukların 

kendi eylemlerinin öznesi değil, yetişkinlerin temsil ettiği iktidarların nesnesi 

kılınmaları cinsel, entelektüel, emek olarak sömürülmeye devam etmelerine göz 

yumulması demektir. Dolayısıyla, medyanın görünmesi gereken yer, zaman ve 

biçimde göstermeyerek, görünmemesi gereken yer, zaman ve biçimlerde göstererek, 

gerçekle örtüşmeyen çocuk imgesi yaratarak katkıda bulunduğu çocuk hakları 

ihlalleri, toplumsal, kamusal ve siyasal yaşamımızın bugününün ve geleceğinin 

tehlikeye atılması demektir.  

         Bu tehlikeleri önlemek amacıyla ortaya çıkan ve her gün gelişen Çocuk Hakları 

kavramı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok yenidir. Esas olarak 1989’da 

Birleşmiş Milletler’in çıkardığı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 

(ÇHS) ile birlikte, hayatımızda çocukların da yer aldığı, onların da sorunlar yaşadığı 

ve birtakım haklara sahip olduğu fikri girmeye başlamıştır. ÇHS’nin kabul 

edilmesiyle gerek Birleşmiş Milletler (BM), UNICEF (United Nations Children’s 

Fund - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) gibi uluslararası kuruluşlar, 

gerekse de bölgesel ve ulusal sivil toplum kuruluşları ile akademik dünya, çocukların 

sorunlarına ve haklarına daha fazla ilgi göstermeye başlamıştır. Bu ilgiyle oluşan 

literatürde, kamu hizmeti verdiği varsayılan medyaya da çeşitli sorumluluklar 

yüklenmektedir. Modern dünya içinde, çocuk haklarının yaygınlaştırılması ve hayata 

geçirilmesinde en önemli referans kaynağını kamu hizmeti yayıncılığı 

oluşturmaktadır. Bu nedenle TRT’nin en çok izlenen kanalının yani TRT 1’in bu tarz 

yetişkinlere yönelik eğitici ve bilgilendirici programları yayınlaması gerektiği 

düşüncesinden hareketle TRT 1’in yayın akışı içerik analizine dahil edilmiştir.  

          Yukarıdaki nedenlerden ötürü, bu araştırma öncelikle kamusal yayıncılığın ve 

çocuk odaklı programların farklı bir bakış açısıyla irdelenmesini gerekli kıldığı için 

önemlidir. Ayrıca araştırma, kamusal yayıncılığın sosyal sorumluluk işlevini yeniden 

gözden geçirmeye ve farklı kararlar almaya yöneltebilir. 
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          Kamusal yayıncının sosyal sorumluluk işlevi altında çocukların sorunlarına ve 

haklarına ne kadar yer ayırdığı noktasında çok az araştırma yapıldığı da göz önüne 

alındığında araştırma daha da önem kazanmaktadır.   

 

 Varsayımlar  

 Bu araştırmanın varsayımları şunlardır: 

1. Bir ülkedeki kamusal yayıncı, toplumun her kesimini (çocuklar, yaşlılar, 

azınlıklar, eşcinseller gibi) görünür kılar. 

2. Ticari medyanın aksine ancak kamu hizmeti yayıncılığı ile toplumda çocuk 

haklarına duyarlı bir yaklaşımın geliştirilmesi ve ÇHS’nin temellendirdiği 

üç ilke; çocuğun refahı, ayrımcılıklara uğramaması ve katılımı çerçevesinde 

daha geniş bir yurttaşlık anlayışıyla çocuklara yaklaşılması sağlar.  

3. Kitle iletişim araçları ve özellikle kamu hizmeti yayıncılığını gerçekleştiren 

yayıncılar yayın içeriklerini oluştururken, uluslararası veya ulusal çapta 

faaliyet gösteren, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. 

4. Toplumsal sorunların çözümü ile ilgili politikalar ulusal ve uluslararası 

kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilir. Kamusal yayıncılar içeriklerini, 

belirlenmiş politikalara göre düzenlerler.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ÇOCUK VE ÇOCUKLUK  

 

 1.1. Çocuk ve Çocukluk Tanımı 

 “Çocuk kimdir? Çocukluk dönemi ne zaman başlar, ne zaman sona erer?” bu 

soruların cevapları son iki-üç yüzyıldır bulunmaya çalışılmıştır. Bununla beraber 

tarihin her devrinde “çocuk” özel bir ilgiye erişmiş nadir yaratıklar olarak kabul 

edilmektedir. 

 Terim olarak çocuk, insan yavrusu, küçük yaştaki oğlan ya da kız anlamına 

gelmektedir (Türk Dil Kurumu, 2005: 444). İnsanoğlunun çocukluk devresi, sıfır saat 

olan doğumla başlar ve yaklaşık 25 yaşına kadar sürer. Ama bazı kaynaklar 

çocukluğu, gençlikten önce gelen ve buluğ ile sona eren bir çağ olarak da kabul 

etmektedir (Enç, 1976: 52). Yasal açıdan da çocuk kavramı, henüz reşit sayılmamış 

ergenler, 11-18 yaş grubu kastedilmektedir (Yavuzer, 1993: 21). Her ne şekilde 

olursa olsun, çocukluk, sürekli bir değişiklik ve ilerleyen bir olgunlaşma çağıdır.  

 Günümüzde, çocukluğun insan yaşamında farklı, diğer dönemlerden ayırt 

edilebilen bir aşama olduğu düşünülür, bu dönemdeki insanlar da çocuk olarak 

adlandırılır. Çocuk yaygın bir anlayışa göre bebekliğin sona erdiği 18. aydan 

başlayarak ergenlik döneminin başladığı 12–14 yaşlarına kadar süren bir evredir. 

Bununla beraber çocukluk çağı, bir coğrafi bölgeden diğerine, zamandan zamana, 

ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, hatta insandan insana değişiklik gösteren bir 

süreçtir (Tuncay, 1995: 42).      

 Modern toplumda egemen çocukluk anlayışı, bazı varsayımlara dayanır. Buna 

göre çocuklar, yetişkinlerden farklı biyolojik bir kategori oluşturmaktadır; yetişkinlik 

bir kazanımdır dolayısıyla çocuklar yetişkinliğe hazırlanmalıdır ve çocukların 

yetişkinliğe hazırlanmasının sorumluluğu yetişkinlere aittir (Tan, 1994: 11). Bu 

tanımlamalardan hangisi kabul edilirse edilsin, çocukların zayıflığı ve masumiyeti 

vurgulanmaktadır. Ancak, çocukluk geniş bir toplumsal sistemin ürünü ve o sistemin 

sürekliliğini sağlayan toplumsal bir deneyim olarak kavramlaştırılmamaktadır 

(Poster, 1989: 35).  

 Rosche, “Çocuklar hakkında söyleyip yaptığımız her şey, aslında yetişkinler 

olarak kendimiz hakkında, bu dünyada kendimizi nereye yerleştirdiğimiz ve ne 
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yapmak istediğimiz hakkındadır,” diyerek, “yetişkin-çocuk” ilişkisine başka bir 

açıdan bakmamızı sağlamıştır (1999: 484). Gerçekten de psikanalitik ve yapı-

çözümcü bir akıl yürütme ile yaklaşıldığında, “toplumsal öteki” diye 

konumlandırılan ‘çocuk’, aslında bizim içimizdeki yüzleşemediğimiz, baş 

edemediğimiz ‘öteki ben’in temsilcisidir. Dolayısıyla, ‘yetişkinlik’ ve ‘çocukluk’ bir 

karşıtlık olarak kurulduğunda, bu karşıtlığın öteki tarafına attığımız çocuklara 

güvenmiyoruz demektir. Bu da aslında içimizdeki ötekiye, yabana, kötüye, onun 

tekinsizliğine güvenmediğimizden kaynaklanmaktadır. Çocuğun ne olmasını 

istediğimizi söylediğimizde, aslında kendimizin ne olduğunu söylemiş oluruz. Yani 

‘eksik-birey olarak çocuk’ imgesi bizim öz imgemizin bir yansımasıdır ve çocuğu 

disipline sokmak adına üzerinde kurmaya çalıştığımız iktidar da aslında, kendimizi 

kontrol etmek için oluşturduğumuz bir mekanizmadır. Burada önemli olan, ötekinin 

farklılığına saygı duymayı öğrenerek, aslında kendi içimizdeki farklıya, kendi 

çocukluğumuza saygı duymak anlamına da gelecek bir etiğin oluşturulmasıdır 

(Alankuş, 2007: 54).  

 Bu etikte, Tuncel’in de belirttiği gibi, çocukluğun da yetişkinlik gibi bir süreç 

olarak görüldüğü, yetişkinleri ve çocukları hiyerarşik bir ilişki içinde değil, karşılıklı 

bağımlılık ilişkisi içinde tasarlayan bir süreçten söz edilmektedir (1997: 67–80). 

Çocukların nesneleştirilmeleri, insanların kendilerinden daha basit gördükleri 

varlıkları nesneleştirme eğilimiyle ilgilidir. İnsanlar bunu daha ileri götürüp “daha 

basit ve daha güçsüz” olarak niteledikleri insanları da nesneleştirme hakkını 

kendinde görmektedir (Esgün, 1999: 26).  

 

 1.1.1. Çocuk Kavramının Tarihsel Gelişimi 

 Tarihsel açıdan değerlendirildiğinde karşılaşılan manzara, çocukluğun doğal bir 

gerçeklik değil, toplumsal-kültürel bir yapı olduğudur (Onur, 1994: 4). Hem 

toplumsal bir kategori hem de psikolojik bir koşul olarak “çocuk / çocukluk” Batı’da 

Rönesansla birlikte yani 16. yüzyılda ortaya çıkmış bir orta sınıf icadı sayılıyordu. 

Bu “icat” ile matbaanın bulunması ve yaygınlaşması arasında yakın bir ilişki 

kuruluyordu. Çünkü “matbaa yayınları ile birlikte ‘okuma yeterliliğine’ dayanan yeni 

bir yetişkinlik tanımlaması ve buna mukabil olarak ‘okuma yetersizliliğine’ dayanan 

yeni bir çocukluk anlayışı” ortaya çıkmıştır. Bebeklik konuşmanın becerildiği 
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noktada sona ererken, çocukluk okumanın öğrenilmesiyle başlıyordu. Böylelikle 

“çocukluk” okula gitmeyle birlikte tanımlanmaya başlanmış; “erkek öğrenci” 

sözcüğü ile “çocuk” sözcüğü eşanlamlı duruma gelmişti (Postman, 1995: 8, 31, 58). 

Yani “ilk çocuklar” ya da olduğu kadarıyla çocukluk imtiyazlarına sahip olanlar 

“varsıl erkek” çocuklardı.  

 Çocukluğun tarihi üzerine yapılan araştırmalarda, ortaçağda günümüzdeki gibi 

bir çocukluk anlayışının olmadığı, modern çocukluk anlayışının 19. yüzyılın 

sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında kurumlaştığı kabul edilmektedir. Ortaçağda 

çocuklar, küçük yetişkinler; çocukluk da çabucak biten ve unutulan,  geçici bir 

çıraklık evresi olarak görülmüştür. (Franklin, 1993: 25). 

 Ortaçağ tarıma dayalı bir mülkiyet anlayışının egemen olduğu bir toplumsal 

yapı üretmiştir. Günlük yaşam, tüketim alışkanlıkları ve siyasal örgütlenme 

biçimleri, tarımsal ekonominin oluşturduğu sınırlar içerisinde gelişmiştir. Bu 

ekonomide geçerli olan toprak mülkiyetidir. Toprağa sahip olanlar aynı zamanda 

ekonomik gücün ve siyasal gücün sahipleriydiler. Bu güç sahipleri toplumun 

çalıştıran kesimini, bu güçten yoksun olanlar ise çalışan kesimini oluşturmaktaydı. 

Bu kamplaşmada çocukların kaderi de ailelerine göre belirleniyordu. Yani 

babalarının konumu ve yaşam standardı ne ise çocuklarınki de o oluyordu. Çocuk 

aile-üretim-işletmesinin bir parçası olarak görülüyordu. Bu nedenle, aile çocuk 

üzerinde tam bir otorite ve sorumluluğa sahipti.      

  17. yüzyıldan önce, çocuklar küçük yaşlarından itibaren ana babalarına yardım 

ederek veya çırak olarak yetişkinlerin dünyasındaki yerlerini alıyorlardı. Bu nedenle 

Ortaçağ’da çocukluk yedi yaşında sona eriyordu. Ailenin iş yaşamı için çocuklar bu 

yaşlarda gerekliydi. Bu nedenle çocuğun tüm dünyasını “çok çocuklu ortaçağ ailesi” 

oluşturuyor ve sınırlıyordu (Doğan, 2000: 153).  Holt’a göre, yoksul ailelerin küçük 

mekanlarda yaşaması, varlıklı ailelerin yaşamlarındaysa bugünkü anlamıyla 

mahremiyetin söz konusu olmaması nedeniyle çocukların yaşamının yetişkinlerin 

yaşamıyla iç içe olması kaçınılmazdı (2000: 10). Ayrıca, çocuklar yedi yaşından 

itibaren yetişkinlerin anlayabildiği ve söyleyebildiği her şeyi anlayabiliyorlar ve 

söyleyebiliyorlardı. Çocuğun bir an önce yetişkin yaşamına girmesi çocuktan 

beklenen en önemli toplumsal ödev olarak görülüyordu. Başka bir ifadeyle çocuklar, 

annesinin ilgisi olmadan yaşamaya başlar başlamaz, yetişkinler toplumuna ait olmak 
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zorunda kalıyordu. Yani, çocuğun yetişkin yaşamına girmesi çocukluğun kısa sürede 

son bulması anlamına geliyordu (Doğan, 2000: 154). 

 Çocukluğun tarihi araştırmalarının öncüsü sayılan Aries’e göre ortaçağda 

“çocukluk duygusu” eksikti, çocuğu yetişkinlerden ayıran özellikler hakkında hiçbir 

şey bilinmiyordu. Bu nedenle ortaçağda çocukluk kavramı yer almamış, çocukluğun 

keşfi için 17. ve 18. yüzyılı beklemek gerekmişti (Onur, 2007: 148). 17. yüzyılda, 

çocukların yetişkinlerden farklı bir sosyal kategori olduğu düşüncesi ilk olarak asiller 

arasında ortaya çıkmış ve çocukların yetişkinler dünyasından uzaklaşması ahlaki 

eğitim amaçlı, kamuya ait okulların açılması ile başlamıştır (Kontaş, 1998: 1).  

 Ortaçağ’da ise aynı ortamları paylaşan çocuklarla yetişkinler arasında bilinç 

düzeyinde fark yoktu. Rönesans’tan önce, çocuklar çağdaş sanatta küçük yetişkinler 

olarak betimleniyorlardı ve bu, onların toplumdaki rollerini yansıtıyordu (Postman, 

1995: 33).   

 Ayrıca, yetişkinlerle çocukların yaşamlarının iç içe olması ve bu ilişki 

içerisinde mahremiyetin yer almamasının önemli bir nedeni de ortaçağda 

okullaşmanın ve okuryazarlığın olmayışıdır. Yalnızca okuma, gözlenmemiş, soyut 

bir dünyayı anlamayı olanaklı kılabilir. Bu nedenle, okuyabilenlerle okumayanlar 

arasında fark vardır. Yine Postman’a göre, ekonomi, politika, din ve diğer faktörler 

çocukluğun yönelimini etkilese de; sadece okuryazarlık çocukluğu yaratma ya da 

silme gücüne tek başına sahiptir. Bu nedenle matbaanın bulunması çocukluğun 

tarihinde bir dönüm noktasıdır. Matbaayla birlikte okuryazar insanın toplumsal 

yaşama dahil olması yeni bir yetişkinlik durumunu icat etmiştir. Çocuklar yetişkin 

olabilmek için okuma yazma bilmek, yetişkinliği kazanmak zorunda kalmışlardır. 

Böylece, çocukların günlük yaşamlarında, cinsel ilişkilerinin azaltılması, çalışma 

yaşamından uzaklaştırılmaları ve eğitime yöneltilmeleri gibi önemli değişiklikler 

olmuştur (1995: 28). Her ne kadar Postman ve Aries, matbaayla değişen eğitim 

anlayışını çocukluğun tarihinde dönüm noktası olarak görmüşlerse de, tarihçiler 

çocukluğun dönüşümünün nedenleri konusunda uzlaşamamaktadır. Örneğin, Hoyles, 

Plumb ve Firestone, çocukluğun ortaya çıkışının nedenlerini feodaliteden modern-

ulus devlete uzanan süreçte yaşanan toplumsal dönüşüme bağlamaktadır (Tan, 1994: 

19).   
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 Onur’un belirttiği gibi çocuk hep vardı, yeni olan çocukluktu (1994: 4).  

Dolayısıyla çocukluğun ortaya çıkışı, Aydınlanma dönemi sonrasında tüm toplumsal 

kurumlarda yaşanan dönüşümle ilişkilendirilebilir. Çocukluk tanımlanmaya 

çalışılırken, ekonominin tarımdan sanayie kayması, burjuvazinin ortaya çıkması, 

burjuvazinin ortaya çıkışıyla değişen toplumsal iktidar rolleri, üretim ilişkilerindeki 

dönüşümün devleti ve bireyi yeniden tanımlayan işlevi gözden kaçırılmamalıdır. 

Dönemin koşullarında değişen çocukluk anlayışının kendisini en çok eğitim 

anlayışında göstermesi ise anlaşılırdır. Rönesans döneminde, yaşa önem verilmeden, 

yaşam boyu sürecek bir etkinlik olarak değerlendirilen eğitim, 17. yüzyıldan itibaren, 

çocukları ve ergenleri yetişkinlerin dünyasından uzak tutmaya çalışmış, çocukların 

eğitim sürelerinin uzamasını sağlamıştır. Zira, değişen toplum eğitilmiş iş gücüne, 

devlet de yurttaşa ihtiyaç duymaya başlamıştır (Bauman, 1996: 85–99).  

 Böylece yetişkin dünyasından uzaklaştırılan çocukluk, zayıflık, akıl dışılık, 

çaresizlik ve bağımlılık gibi negatif özelliklerle birleştirilmiş; çocuklar, tatlılıkları, 

basitlikleri ve komiklikleriyle yetişkinlerin eğlence ve rahatlama kaynağı haline 

gelmiştir (Heywood, 2003: 12–15).  

 

 1.1.2. Modern Çocukluk Anlayışı 

 Modern çocukluk anlayışı, 19. yüzyılın ikinci yarısına dek işlenerek toplumsal 

bir gerçeklik haline gelmiş; yüzyılın bitimine doğruysa toplumsal ve ekonomik 

sınıflaşmayı aşan bir ideal, herkesin doğuştan kazandığı bir hak olarak dikkate 

alınmaya ve kaçınılmaz biçimde kültürel bir ürün değil, biyolojik bir kategori olarak 

tanımlanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla, modern çocukluk anlayışının, matbaanın 

bulunması, bilimsel ilerlemeler, ulus devletin ortaya çıkışı, dinsel özgürlükle birlikte 

hem toplumsal bir yapı hem de psikolojik bir koşul olarak ortaya çıktığı, günümüze 

kadar inceltilip desteklendiği söylenebilir (Postman, 1995: 89). Günümüzde, 

biyolojik bir kategori olarak değerlendirilen çocukluğun, farklı toplumlarda farklı 

algılandığı ve onların biyolojik olgunlaşmamışlığının algılanışı ve anlamlandırılışının 

kültürel olduğu kabul edilmekte; çocukluk, sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik köken gibi 

toplumsal yapının değişkeni olarak diğer değişkenlerle birlikte düşünülmektedir 

(Heywood, 2003: 10–11).  Modern toplum, kendisinden önceki toplumlara oranla 

daha fazla çocuk merkezlidir ve çocuklarla yetişkinlerin dünyası keskin sınırlarla 



13 
 

 

ayrılmıştır (Spring, 1997: 10–11).  Buna rağmen, “modern toplumda çocuk kimdir?” 

sorusunun yanıtını vermek göründüğü kadar kolay değildir. James ve Prout çocuğun 

tanımı yapılmadan önce, çocukluğun araştırılmasında yeni sosyolojik yaklaşımların 

aşağıda sayılacak şu önemli noktaları benimsediğini savunmaktadırlar (Onur, 2007: 

149).   

 Bunlardan ilki, çocukluğun herhangi sabit bir döneme ait evrensel bir deneyim 

olmaktan çok, tarihsel olarak değişen toplumsal ve kültürel bir yapı olduğudur. 

Çocukluk insan gruplarının doğal ve evrensel bir özelliği değil, toplumların özel ve 

yapısal bir bileşeni olarak ortaya çıkmaktadır. Çocukluk ve yetişkinlik arasındaki 

ayrım çizgisi farklı tarihsel dönemlerde büyük farklılıklar içermektedir. Bu 

farklılığın temel ekseni, çocukluğun, kendine özgü özellikleri olan kavramsal ve 

toplumsal bir kategori olarak kurulmasıdır. Çocukluk, sürekli bir değişiklik ve 

ilerleyen bir olgunlaşma çağıdır. Dolayısıyla bugünkü çocukluk anlayışı da 

değişebilecektir. Nitekim Bukatko ve Daehler’e göre, çocukluk ile yetişkinlik 

arasındaki göreceli ayrım günümüzde erozyona uğramış, Aydınlanma öncesindeki 

belirsizliğe dönülmüştür. Korunmuş, kurumsallaştırılmış, “yetişkinleştirilmiş” bir 

çocukluğun en önemli göstergeleri, günümüzde çocukların ve yetişkinlerin 

giysilerinin, oyunlarının beslenme biçimlerinin yeniden birbirine benzemesidir. 

Dahası, bazı çocuklar yetişkinlerin dünyasına vaktinden evvel dahil olmakta, 

yetişkinlerin sorunu kabul edilen alkolizm, madde bağımlılığı, şiddet ve cinsel suçlar 

çocukların dünyasında da karşımıza çıkmaktadır (Aktaran: Onur, 2007: 152).  

 İkincisi, çocukluk toplumsal çözümlemenin bir değişkenidir. Kültürlerarası 

araştırmalar tek ve evrensel bir çocukluk değil, çeşitli çocuklar olduğunu 

göstermektedir. Hatta, aynı ülkenin yasalarınca, insanlar kimi faaliyetler için küçük 

kabul edilirken, kimi faaliyetler için yeterince büyük sayılabilmektedir. Tutarsızlığın 

bir başka boyutu da yetişkin çocuk ayrım çizgisinin farklı cinsiyetler için farklı 

belirlenmesidir. Gerçekten de, çocukluğun ortaya çıktığı dönemde gelişen burjuvazi, 

yalnızca erkek çocuklarının yenilikçi tarzda eğitilmesini istemiştir. Böylece erkek 

çocukları, toplumdaki hızlı değişimlerle başa çıkabilecek, geleceğin girişimci yurttaşı 

olabilecektir. Kız çocuklarının eğitilmesine gerek duyulmamıştır (Franklin, 1993: 

24).  Dolayısıyla kız çocukları çocukluktan dışlanmıştır.  
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 Üçüncüsü, çocukların toplumsal ilişkileri ve kültürleri yetişkinlerin bakış 

açısından bağımsız olarak kendi başına araştırılması gerekmektedir. 

 Dördüncüsü, çocuklar toplumsal yapıların ve süreçlerin edilgen öznesi olarak 

değil, tam tersine etkin özneler olarak kabul edilmelidir.  

 Son olarak beşincisi, etnografi, çocukluğun araştırılmasında yararlı bir 

yöntembilimdir. Bu yaklaşım sosyolojik bilginin üretimine çocukların daha fazla 

katılmasını sağlar.  

 Çocukluğa ilişkin temel noktalardan en önemlileri, çocukların, negatif bir 

biçimde ‘yetişkin olmayanlar’ olarak tanımlanması ve çocuk teriminin kronolojiden 

çok iktidarla ilgili olmasıdır. Çocukluk, bebeklikten on sekiz (kimi ülkelerde on 

dokuz, yirmi, yirmi bir) yaşına kadar geniş bir yaş dönemini kapsamakta, birbirinden 

oldukça farklı yetenekleri, gereksinimleri ve potansiyelleri içermektedir. Oysa bu 

farklılıkların üzeri bütün genç insanların “çocuk” oldukları ve yetişkin faaliyetlerini 

yerine getiremeyecekleri varsayımıyla örtülmektedir (Franklin, 1993: 24).   

 Çocukluğun belirleniminin, belirli bir yaşa hitap etmekten çok bir iktidar 

ilişkisini ifade ettiği ise yadsınamaz bir gerçektir. Kimlerin çocuk olduğunu 

belirleyen toplumdaki iktidar ilişkileridir. Yetişkinler çoğu zaman ‘zayıf, bağımlı, 

güçsüz’ gördükleri yetişkinleri de çocuk diye nitelemektedir. Dolayısıyla, çocuğun 

kim olduğu sorusunu yanıtlayan iktidar ilişkileri dayatan-boyun eğen ilişkisiyle 

belirlenmektedir  (Freire’den Aktaran: Cüneyt Ozansay, 1999: 45). 

 

 1.1.3. Çocuğun Kamusal Alandan Dışlanması 

 Çocuğun kamusal alandan dışlanması ise, çocukluğun icadı ile başlamıştır 

(Postman, 1995: 53-60). Tarihsel süreç içinde çocuklara karşı özenin ve çocukları 

korumanın kapsamı ve şekli çok değişik bir manzara göstermektedir. Bu değişiklikler 

toplumların ekonomik, sosyal, kültürel gelişmelerine, örgütlenmelerine ve egemenlik 

koşullarına bağlı bulunmaktadır. İlkel toplumlarda çocuğa, ekonomik yarar sağlayan 

bir varlık olarak bakılmaktaydı. Üyesi olduğu ailenin çok kullanılışlı bir malı olarak 

kabul edilirdi (Akyüz, 2000: 42). Çocuk ailesine ekonomik katkıda bulunduğu gibi 

bazı durumlarda da ağır ekonomik yükler getirmekteydi. Özellikle ekonomik 

bunalım dönemlerinde işsizliğin artması, çocuğun sakat, zayıf, hastalıklı olması ile, 

bakımını üstlenecek kimselerin olmaması durumunda çocuklar toplum dışına 
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itilmekte hatta yaşam haklarına son verilmesi olağan olaylardan sayılmaktaydı. 

Tarihsel süreç içinde devletlerin güçlenmesi ile aile reisinin çocuk üzerindeki sınırsız 

egemenliği giderek devlet lehine zayıflamış ve çocuğa karşı bakım ve koruma 

yükümlülüğüne dönüşmüştür. 

 Çocukların yetişkinlerden farklı bir sosyal kategori olduğu düşüncesi ilk kez 

17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu yüzyılda ortaya çıkan ve çağdaş tanımı şekillenen 

çocukluk kavramı ile, çocuğun masumiyeti ve zayıflığı vurgulanmış, çocukluk eksik-

tamamlanmamış-çaresiz birey gibi negatif özelliklerle birleştirilmiştir. Çocukluğu bir 

masumiyet ve zayıflık dönemi olarak görüp yetişkinlere “masumiyeti koruma ve 

zayıflığı güçlülüğe dönüştürme görevi”ni veren bu anlayış, çocukların hayatındaki 

birçok değişikliğe yol açmıştır. Bu değişikliklerin en büyüğü, daha önce bir parçası 

oldukları yetişkinler dünyasından çocukları koparmak olmuştur. O zamana kadar 

yetişkin dünyası ile çocukların dünyası gibi bir ayrım, dolayısıyla “ayıp” yokken, 

çocuk, yetişkinler gibi çalışıyor, yaşıyor, cezalandırılıyorken 17. yüzyılla birlikte 

bütün bu alanlarda farklılaşma yaşanmıştır. Aries, bu tarihten önce çocukların çağdaş 

sanatlarda küçük erkekler ya da kadınlar olarak temsil edildiklerine, fakat bu tarihten 

sonra “çocuk resimlerinin sıradanlaştığına” dikkat çekmektedir (Franklin, 1993: 24).      

 Aydınlanma öncesi giyim farklılıkları yaştan çok statüyü belirtirken, 

Aydınlanma sonrasında çocukların yetişkinler gibi giydirilmesinden vazgeçilmiş 

çocuklar için özel giysiler tasarımlanmaya başlanmıştır. Çocukların yetişkinlerden 

farklı olarak oynayacakları oyunlar, çocuk oyuncakları ve çocuklar için yazılıp 

yayımlanan kitaplar hep bu dönemde ortaya çıkmıştır. Sonuçta çocuğun ‘güvenli’ 

diye ‘ev’e, oyun alanına dönmesi sağlanmış, kamusal alanda görünmesi sadece 

disipline edici kurum olarak okul ile sınırlandırılmıştır (Roche, 1999: 478). 

  Çocuklar çalışmayı bıraktıktan sonra okumaya başlamışlar ve kısa bir zamanda 

eğitim çocuklukla sınırlı bir faaliyete dönüşmüştür. Eğitimde gerçekleşen bu tür 

değişiklikler çocukları yetişkin dünyasından koparmaya hizmet etmiş, onlara 

önceden sahip olmadıkları zayıflık ve masumiyeti bahşederek, yetişkinlere bağımlı 

birey olarak tanımlanmalarına neden olmuştur. Ancak bu değişimler bütün çocuklar 

tarafından eşit bir şekilde ve aynı anda yaşanmamış, cinsiyet ve sınıf farklılıkları 

değişimin hızını etkilemiştir. Örneğin, ilk çocuklar orta sınıfın erkek çocukları 

olmuş, çocukluk kadınlara uygulanmamıştır.   
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 Kamusal alandan çocuğun dışlanması 20. yüzyılla birlikte iyice artmıştır. 

Bunun çocuk için hem olumlu hem olumsuz yanları olmuştur. Olumlu yönü, çocuk 

emeğinin sömürüsü en azından Batı’da artık savunulamaz duruma gelmiştir. 

Olumsuz yönü ise, çocukların sosyo-ekonomik olarak marjinalleşmeleri pahasına bir 

değer yaratırken, özel alanda da emek olarak sömürüldükleri ortaya çıkmıştır. 

Nitekim yapılan araştırmalar çocukların daha fazla birinci dereceden yakınları 

tarafından taciz, tecavüz, dayak gibi şiddet ve suistimallere uğradıklarını 

göstermektedir (Macdonald, 2003: 114).  Bir başka olumsuzluk ise, “kamusal 

alandan kovulmanın” dünyanın daha fazla yetişkin merkezli haline gelmesine ve 

belirli bir yaşa erişen ergenleşen, hatta suçlu muamelesi görebilecek ehliyete sahip –

on ya da on iki yaş üstü– çocukların kamusal alana katılma hakkından yoksun 

kalmalarına neden olmuştur.  

 Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere, “Çocuk kimdir?” sorusuna verilecek 

her yanıt beraberinde yeni soru ve sorunları getirmektedir. Ancak, söz konusu çocuk 

haklarına ilişkin bir çalışma olunca çocuğun hukuksal bir tanımını yapmak 

zorunludur. Çocuk hakları konusunda temel belge olan ve 20 Kasım 1989 tarihinde, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme’nin 1. maddesinde “Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan 

kanuna göre, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır” diyerek yaşa bağlı 

olarak yapılan uluslararası tanımlarda 18 yaşına kadar her birey çocuk olarak kabul 

edilmektedir. 

 

 1.2. Uluslararası Sözleşmelerde Çocuk ve Çocukluk 

 Çalışmamızın bu bölümüne kadar çocukluğun tarihsel gelişimi incelenmiş ve 

“kimler çocuktur?” sorusuna yanıt aranmaya çalışılmıştır. Bu bölümde ise, çocuk 

haklarına dair uluslararası sözleşmeleri açıklayıp, bu sözleşmelerde nasıl bir 

çocukluk tanımlaması yapıldığı konusunda ilgili düzenlemeler açıklanmaya 

çalışacaktır.  
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 1.2.1. Çocuk Hakları Cenevre Bildirgesi 

 1919 Versailles antlaşması ile kurulmuş olan Milletler Cemiyeti uluslararası 

anlaşmazlıkları barışçı yollar ile çözmek için oluşturulmuş bir örgüttü. Birinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra ülkeler ağır kayıplar vermişti. Bu korkunç savaşın olumsuz 

sonuçlarından hiçbir şeyden haberi olmayan, birçok masum çocuk da nasibini 

almıştı. Toplumların geleceği olan çocukların insanlığın bu kara felaketlerinden 

etkilenmeden sağlıklı büyüyebilmeleri için bazı önlemlerin de alınması gerekiyordu. 

Bu nedenle 1924 yılında çalışmalarda bulunan “Çocukları Koruma Fonu Uluslararası 

Birliği” tarafından hazırlanarak kabul edilen Çocuk Hakları Cenevre Bildirgesi, 

çocukların hakkı olan temel koşulların bir yasa metnine geçirilmesi niteliğindedir. 

Bir taraftan Çocukları Koruma Fonu Uluslararası Birliği diğer taraftan milletlerarası 

kadınlar meclisinin, Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesi’nin kabul edilmesi 

hususundaki gayretleri neticesinde Milletler Cemiyeti Genel Kurulunca 26 Eylül 

1924 tarihinde beyanname kabul edilmiştir. Beyannamede yer alan prensiplerin 

çocukları koruma alanındaki faaliyetlerinde üyelerin yol gösterici olması istenilmiştir 

(İnan, 1968: 96).  

 1. Dünya Savaşı’ndan çocukların önemli ölçüde etkilendiği düşüncesinden 

hareketle beş maddeden oluşan bildirge her türlü sadeliğine karşın çocukların hakları 

olduğunu ve bu hakların korunması gerektiğini vurgular. Çocukların yapısına uygun 

ortamlarda bulundurulmalarını, ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarının karşılanması, 

felaket anlarında öncelikle yardım görmeleri ve her türlü sömürüye karşı 

korunmalarını vurgular. Çocuk Hakları Cenevre Bildirgesi, 1939 yılında başlayan 

İkinci Dünya Savaşı’nın meydana getirmiş olduğu kaos ortamından dolayı 

uygulanamayan bir belge olarak tarihte yer almıştır. 

 

 1.2.2. Çocuk Esirgeme Kurumları Birliği Çocuk Hakları Bildirgesi 

 1948 Çocuk Hakları Bildirgesi, Uluslararası Çocuk Esirgeme Kurumları 

Birliği’nin yayınladığı bir bildirge olup aslında 1924 tarihli Çocuk Hakları Cenevre 

Bildirgesini canlandırmaya yönelik iki madde daha eklenmek suretiyle 

genişletilmesini öngören bir belgedir.  

 1924 tarihli Çocuk Hakları Cenevre Bildirgesine göre genişlemeye yönelik 

hükümler başta yer alan iki madde içeriğinde bulunmaktadır. Bunlar, çocukların “ırk, 
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ulusallık ve din” gibi ayrımlara tabi tutulmadan korunması ile “çocuğun aile 

bütünlüğüne saygı gösterilmesi” ilkesi olmuştur. Diğer maddeler Cenevre 

Bildirgesinin yinelenmesi niteliğindedir.  

 1924 tarihli Çocuk Hakları Bildirgesi ve 1948 tarihli Uluslararası Çocuk 

Esirgeme Kurumları Birliği Çocuk Hakları Bildirgesi ileride düzenlenecek olan 

Çocuk Hakları Bildirgeleri ile Çocuk Hakları Sözleşmelerinin özünü oluşturmuştur 

(Ballar, 1998: 36).  

 

 1.2.3. Çocuk Hakları Beyannamesi 

 Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Haklar Konseyi’nin İnsan Hakları 

Komisyonu tarafından taslağı hazırlanmış olan Beyanname 20 Kasım 1959 tarihinde 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edilmiştir (Dinç, 2004: 121). 

 Beyannamenin önsözünde, çocuğun fizik ve zihin açısından olgunlaşmamış 

olması nedeniyle, doğumdan sonra olduğu kadar doğumdan önce de, çocuğun yeterli 

hukuki korumaya ve özel bakıma ihtiyaç duyduğu ve bireyler ile grupların yasal ve 

diğer yöntemlerle çocuk haklarının sağlanması için çaba göstermeleri gerektiği 

belirtilerek insanlığın çocuğa her şeyin en iyisini sağlamakla yükümlü olduğu 

açıklanmıştır (Ballar, 1998: 44).   

 Genel Kurul, çocuğun ve toplumun refahı için, birey, özel ve resmi kurumlar ve 

hükümetleri beyannamede yer alan hak ve hürriyetleri kabule ve aşağıdaki ilkeler 

içinde alınacak karar ve korunacak konuların uygulanmasını denetlemeye çağırır 

(Dinç, 2004: 121): 

1. Çocuk hakları, hiçbir ayrıcalık gözetmeksizin tüm çocuklara 

uygulanacaktır. 

2. Çocuk, özel bir himayeden istifade edebilmeli; onlara özgürlük ve 

haysiyetlerinin korunarak gelişebilmelerini güvence altına almak için, özel 

koruma, fırsat ve olanaklar sağlanacaktır. 

3. Çocukların doğduğu andan itibaren uyruk edinme hakları vardır. 

4. Çocukların yeterli beslenme, barınma, eğlenme ve tıbbi hizmetler de dahil 

olmak üzere sosyal güvenlik hakları vardır. 

5. Özürlü çocukların ise, özel bakım, eğitim ve tedavi olma hakları vardır. 
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6. Çocukların, mümkün olduğu kadar anne ve babaların bakım ve 

sorumluluğunda, sevgi ve anlayışa, güvenli bir çevreye sahip olma hakları 

vardır.  

7. Çocuk en az ilköğretim derecesinde ücretsiz ve zorunlu bir eğitim alma 

hakkına sahiptir. Ayrıca çocuğa eğitimle aynı amaca yöneltilmiş oynama ve 

dinlenme fırsatı verilmeli, toplum ve resmi makamlar çocukların bu 

haklardan yararlanabilmesi için çaba sarf etmelidirler. 

8. Felaketler ve afetler durumunda koruma ve kurtarma çalışmalarında öncelik 

haklarına sahiptirler. 

9. Her türlü kötü muamele ve sömürüye karşı korunma hakkına sahiptirler. 

10.  Her türlü ırk, din yada başka ayrımcılığa karşı korunma ve barış ve 

evrensel kardeşlik ruhu içinde yetiştirilme hakkına sahiptirler.    

    

 1.2.4. Dünya Çocuk Zirvesi 

 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin kabulünden yaklaşık bir yıl sonra 29-30 

Eylül 1990 tarihinde New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde “Çocuklar 

İçin Dünya Zirvesi” gerçekleştirilmiştir. 71 ülkenin Devlet ve Hükümet 

Başkanlarının katıldığı bu zirvede, “Çocukların Yaşatılmaları, Korunmaları ve 

Geliştirilmelerine İlişkin Dünya Bildirgesi” ile “Dünya Bildirgesinin Uygulanması 

İçin Faaliyet Planı” benimsenmiştir. Faaliyet planında, çocukların yaşatılmaları, 

korunmaları ve geliştirilmelerine yönelik bütün ülkelerde gerçekleşmesi için ana 

hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler şunlardır: 

 • Bebek ve çocuk ölümleri oranlarının yarı yarıya azaltılması; 

 • Silahlı çatışma durumları başta olmak üzere, özellikle güç koşullardaki 

çocukların daha iyi korunmasının sağlanması; 

 • Anne ölüm oranlarının yarı yarıya azaltılması; 

 • 5 yaş altı çocuklarda görülen beslenme yetersizliklerinin en aza indirilmesi; 

 • Temiz suya ulaşma ve atıklarının sağlıklı yok edilmesine en geniş çapta 

olanak sağlanması;    

 • Herkese temel eğitim verilmesi ve ilkokul çağındaki çocukların en az 

%80’inin ilköğretimini tamamlamalarının sağlanması;   
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 • Okuma-yazma bilmeyen yetişkin oranının, kadın okur-yazarlığına ağırlık 

tanınarak %50 oranında azaltılması. 

 Bütün ülke yönetimleri, Dünya Zirvesi Bildirgesi ile faaliyet planında 

oluşturulan maddeleri uygulama alanına sokmak üzere, en geç 1991 yılı sonuna 

kadar kendi ulusal programını hazırlamak durumundadır. 

 Türkiye, 1993 yılında “Çocuklara Yönelik Ulusal Faaliyet Programı”nı 

hazırlamış ve program ulusal düzeyde uygulamaya konulmuştur. 1995 yılında tekrar 

gözden geçirilerek ülke koşul ve gereksinimlerine göre güncelleştirilmiştir (Akyüz, 

2000: 39).  

 

 1.2.5. Çocuk Haklarını Düzenleyen Diğer Sözleşmeler 

 Uluslararası alanda çocuk haklarını korumaya yönelik yapılan diğer 

sözleşmeler şöyledir: 

- 30 Eylül 1921 Kadın ve Çocuk Ticaretinin Kaldırılmasına Dair yapılan 

sözleşme 

- 24 Ekim 1936 Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş 

Haddinin Tespiti Hakkında Sözleşme 

- 5 Ekim 1961 Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisi ve 

Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme 

- 28 Mayıs 1970 Küçüklerin Vatana İadesine Dair Sözleşme 

- 15 Ocak 1976 Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi 

- 5 Eylül 1980 Evlilik Dışı Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşme 

- 20 Mayıs 1980 Çocukların Velayetine İlişkin Karaların Tanınması ve 

Tenfizi ile Çocuklarının Velayetinin İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi 

- Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sistemi Hakkındaki Standart 

Minimum Kurallar (Beijing Kuralları) 

- 14 Aralık 1990 Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların 

Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları (Havana Kuralları) 

- 29 Mayıs 1993 Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinmeye 

İlişkin İşbirliği Hakkındaki Lahey Sözleşmesi. 
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 1.2.6. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 

 Günümüzde yaşa dayalı ayrımcılık ve statüler yaratan egemen toplumsal 

yapının,  çocuklara yönelik tutumu bir yandan sert ve ihmalkar iken, öte yandan 

şefkatli ve koruyucudur. Toplum kendisini bu ikilemden kurtarmak için insan 

statüsünü çocuklardan esirgeyerek onları insanlık dışı konumuna itmektedir 

(Franklin, 1993: 16). 

 Çocuk hakları hareketi, çocuğun pasifliğini ya da hiç kimseliğini sorgulayan ve 

çocukların sadece yaşlarından dolayı birçok haktan mahrum bırakılmalarına tepki 

duyan bir yaklaşımdan doğmuştur. Strike, çocukların da yetişkinler gibi bir birey 

oldukları, şeyleri ayıran yetileri ya da en azından bu yetilere sahip olduklarının 

varsayılabileceğini öne sürmektedir (Aktaran: Haynes, 2002: 134). 

“Onlar, ahlaki, akılcı, etkin kişilerdir. Bu nedenle, çocuklara, 
kavramsal olarak, masalardan, kedilerden, kayalardan farklı 
değillermiş gibi davranmak ahlaka uygun değildir. Onlara araç 
değil, amaç gibi davranılmalıdır… Çocuklar yetişkinlerle aynı 
haklara sahip midir? Birincil gerçek, çocukların kişi olmayı 
tanımlayan özelliklerin pek çoğuna tam anlamıyla sahip 
olmamalarıdır.”  

 
 Çocuk hakları alanındaki sorun, çocukların korunmasını öngören Çocuk 

Koruyucuları ile çocukların bağımsız olmaları gerektiğini savunan 

Özgürleştirmeciler olarak adlandırılan iki anlayış arasındaki gerilimden 

doğmaktadır. Bunlardan Çocuk Koruyucuları, çocuklarla ilgili her konuda 

yetişkinlerin müdahaleciliğine ve çocukların yetersiz ilgiden, ihmal, istismar gibi 

tehlikelerden korunma haklarına ağırlık vermektedir. İkinci grup olan 

Özgürleştirmeciler ise, yapılanların çocuklar adına değil, çocuklar için yapılması 

gerektiğini vurgulayarak, çocukları yetişkinlerle aynı haklara (oy verme, mülk 

edinme, politik olaylarda yer alma, dokunulmazlık gibi) sahip olmaları gerektiğini 

iddia etmektedir. Çocuklara yetişkin haklarını tanımak onların bağımsızlıklarını 

arttıracaktır (Tuncel, 1997: 73–74). Ruth Lister ise, çocuk hakları hakkındaki 

görüşleri kabaca ikiye ayırmaktadır. Bunlardan ilki; çocukları oluşmakta olan yurttaş 

yani henüz yurttaş olma olgunluğuna erişmemiş olarak görenler, yurttaşlığı sadece 

yetişkinlikle özdeşleştirenler bulunmaktadır. Diğeri de, on yaş üzerinde olan 

çocukları tam yurttaş olarak sayanları yerleştirmektedir. Lister’e göre bu her iki 
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yaklaşımda da çocukların yetişkinlerle ve kendi aralarındaki farklılıklarından 

kaynaklanan nedenlerle ara konumlarda yurttaş olabilirliliğini dışarıda bırakmaktadır 

(Aktaran: Tuncel, 1997: 73–74).  

 Aslında soruna, çocuğun özel konumu göz ardı edilmeden “çocuk hakları, 

çocuğun sadece insan olduğu için sahip olduğu haklardır” biçiminde bakılması 

çocuk haklarının belirlenmesini kolaylaştırır. Çocukların modern dünyanın 

tehlikelerinden korunmaları ve bağımsız bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması, 

birbirine karşıt değil birbirini tamamlayan amaçlardır. Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’yle, çocukların yaşamsal hakları (çocuğun beslenme, barınma, tıbbi 

hizmetlerinden yararlanma vb.); gelişme hakları (çocuğun kendisini yetiştirebilmesi, 

oyun ve bilgi edinme hakları, din ve vicdan özgürlüğü); korunma hakları (çocuğun 

şiddet, sömürü, ihmal ve mülteci çocukların haklarının korunması); katılma hakları 

(çocuğun aile yaşamında ve toplumsal yaşamda etkin rol almasını sağlamaya yönelik 

hakları, karar alma mekanizmalarında yer alma, dernek kurma ve toplanma 

özgürlükleri) başlıkları altında incelenmektedir (Akyüz, 2000: 5). 

 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi, çocukların çıkarları yönündeki 

özel ve kamusal nitelikteki girişimler açısından, o günden bu yana bir kılavuz işlevi 

görmüştür. Bu bildirgeler, devlet tarafından kabul edilen fakat uyulmadığı takdirde 

bağlayıcılığı ve yaptırımı bulunmayan genel ilkelerdir. Oysa, ÇHS, çocuk haklarına 

ilişkin evrensel standartları belirleyerek, bağlayıcı bir hukuki belgede toplayan ilk 

sözleşmedir. 1924 Cenevre Bildirgesinden bu yana yalnızca evrensel çocuk hakları 

bildirgeleri yayınlanıp, belli konularda çocukların korunmasını ele alan bazı 

uluslararası sözleşmeler de yapılmıştır. Ancak, çocuk haklarının da insan hakları 

alanında yapıldığı gibi bütüncül bir yaklaşımla ve bağlayıcı bir sözleşme ile güvence 

altına alınması gerekli olmuştur (Akyüz, 2000: 18).  

 Çocuk Hakları yasası, 1948 yılında kabul edilen Uluslararası İnsan Hakları 

Bildirgesinin oluşturduğu insan hakları hukukunun ayrılmaz bir parçasıdır. Nasıl ki 

insan haklarının savunulması için tutarlı bir yasalar bütününe ihtiyaç duyulduğunda 

bir bildirge ve özel bağlayıcı yasalar ile bu gereksinme karşılanıyorsa, aynı biçimde 

çocuk haklarının da böyle tutarlı ve bağlayıcı yasalar bütününe dayanması gerektiği 

savunulmuştur. İşte Polonya yetkilileri, 1979 Uluslararası Çocuk Yılının öncesinde, 

bir çocuk hakları sözleşmesi hazırlanması önerisinde bulunurken bu gerekçeyi 
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savunmuştur (Ballar, 1998: 62). Böylelikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu 

olaylar ve gerekçeler doğrultusunda Polonya’nın 1978’de yaptığı öneriyi dikkate 

alarak 1979 yılında, 43 üye devletin temsilcilerinden oluşan bir “çalışma grubu” 

oluşturarak hazırlanan ilk taslağı incelemiştir. Daha sonra konsey tarafından BM 

Genel Kurulu’na sunulan taslak 20 Kasım 1989 tarihinde oybirliği ile kabul 

edilmiştir (Tiryakioğlu, 1991: 50–52). 26 Ocak 1990 tarihinde imzaya açılan ÇHS, 

aynı gün 61 devlet tarafından imzalanmıştır.  

 Sözleşmenin en temel özelliği, dünyada en fazla ülke tarafından kabul edilmiş 

belgelerden birisi olmasıdır. Sözleşmenin tarafı olmayan sadece iki ülke vardır. Bu 

ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ile Somali’dir. Türkiye, Sözleşme’yi, 29–30 

Eylül tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde toplanan “Çocuklar İçin 

Dünya Zirvesi”nde, 17, 29 ve 30. maddelerine çekince koyarak imzalamıştır 

(Ozansoy, 1994: 39).    

 

 1.2.6.1. Sözleşmenin Yapısı ve Amacı 

 ÇHS, çocuk haklarına ilişkin evrensel normları belirleyerek, bağlayıcı bir 

hukuki belgede toplayan ilk sözleşmedir. Sözleşme, bir önsöz, üç kısım ve 54 

maddeden oluşmaktadır. Önsözde Birleşmiş Milletlerin temel ilkeleri ile İnsan 

Hakları Sözleşmeleri ve Bildirgelerinin bazı hükümlerine gönderme yapılmış; bütün 

çocukların özel ilgi ve korumaya hakkı olduğu ve sorumluluklarının ilk önce aileye 

ait olduğu, devletin de aileye yardım edeceği vurgulanmıştır. 

 Sözleşmenin birinci kısmında (m.1–41), 18 yaşından küçük çocukların sahip 

olduğu haklar ve bunların gerçekleştirilmesi için devlete düşen görevler 

düzenlenmiştir. 

 İkinci (m. 42–45) kısmında çocuk haklarının çocuklara ve yetişkinlere 

öğretilmesi yükümlülüğü ile Sözleşme’nin uygulanmasının denetimine değinilirken, 

üçüncü kısımda (m. 46–54) ise, Sözleşme’nin onay ve yürürlüğe girme süreçleri 

düzenlenmiştir. 

 Dünya çocuklarının “insan hakları yasası” olarak kabul edilen Sözleşme’nin 

dayandığı temel fikir, tek tek her çocuğun içinde bulunduğu durumun geliştirilmesi, 

toplumun aktif ve sorumlu bir üyesi haline gelebilmesi için ayrılan kaynaklardan 

yararlanma hakkına sahip olduğudur. ÇHS ile, çocuklar daha önceki yaklaşımların 
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aksine sadece korunmaya ihtiyacı olan bir varlık olarak değil, kendi düşünce ve 

sorumlulukları olan bireyler olarak değerlendirilmiştir (Müftü, 1997: 21). 

 Sözleşmede genel olarak, çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım 

hakları ayrıntılı olarak işlenmekte ve çocukların açlık ve yoksulluktan, istismar ve 

ihmalden, sömürü ve her türlü kötü davranıştan uzakta, doğuştan itibaren sahip 

oldukları haklarını tam anlamda gerçekleştirebilecek şekilde gelişimlerini 

öngörülmektedir.  

 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocukların medeni, siyasal, ekonomik, sosyal 

ve kültürel haklarını savaş, barış ve çatışma zamanlarında güvence altına alan ve çok 

geniş kapsamı nedeniyle benzersiz bir uluslararası hukuk kaynağıdır (Altan, 2007: 

125). Sözleşme bir yandan çocukların yaşama, korunma, gelişme ve katılım 

haklarını güvence altına alırken diğer yandan da taraf devletlere yükümlülükler 

getirmiştir. Bunlar, çocuklar arasında hiçbir ayrım yapılamayacağı, çocuklar 

hakkında bir karar alınırken onun üstün yararının göz önünde bulundurulacağı ve 

bütün haklardan eşit olarak yararlandırılacakları ilkelere tabi tutulmuştur.   

 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesindeki ilkeler çocuk hakları sözleşmesinde de 

çocuklar için esas alınmıştır. Çocuğun insan onuruna yakışır temel hakları 

sözleşmede toplanmıştır. Sözleşme ile devletler iç hukuklarını Sözleşme hükümleri 

ile uyumlu hale getirmeyi taahhüt etmişlerdir. Sözleşmeye taraf olan devletler 44 

üncü maddeye göre ülkelerindeki çocukların bu haklardan nasıl yararlandıkları ve 

sözleşme hükümlerinin yaşama geçirilmesi için ne gibi önlemler aldıkları 

konularında, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesine 5 yılda bir rapor 

vermekle yükümlüdür (Ünal, 1999: 27). Ancak ÇHS de diğer uluslararası 

sözleşmeler gibi kesinlikten uzak ve bu nedenle daha çok anayasa ve yasaların 

yorumuna ışık tutan dolaylı bir yürürlük gücüne sahiptir (Serozan, 2000: 36). 

Bossuyt’a göre; Sözleşme’de kullanılan “tanır, üstlenir, sağlar, saygı gösterir” 

ibarelerinin geçtiği hükümler doğrudan uygulanırken, “gözetir, özendirir, çaba 

gösterir” ibarelerinin geçtiği daha çok niyet açıklaması niteliğini ve “uygun 

önlemler, gerekli önlemler” gibi ifadelerin yer aldığı hükümler ise hükümete takdir 

yetkisinin tanındığı durumları göstermektedir (Aktaran: Akıllıoğlu, 1995: 143).   
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 1.2.6.2. Sözleşme’nin Çocuklara Sağladığı Haklar 

 İlk olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesi 

kimlere çocuk denileceğini belirlemiştir. Maddeye göre, erken yaşta reşit olma 

durumu hariç, 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır demektedir. Diğer bir deyişle, 

18 yaşın altındaki herkesi çocuk olarak tanımlamıştır (Centel, 1982: 78). Burada 

sözleşme çocukluk döneminin 18 yaşa kadar devam edeceğini belirleyerek 

uluslararası alanda bütünlük sağlamıştır.  

 Sözleşme maddelerinin neredeyse tamamı çocukların doğumdan sonra 

yararlanabilecekleri haklardır. Sözleşme’nin önsözünde, “çocuğun gerek bedensel 

gerek zihinsel bakımdan tam ergenliğe ulaşmamış olması nedeniyle doğum 

sonrasında olduğu kadar, doğum öncesinde de uygun yasal korumayı içeren özel 

güvence ve koruma gereksiniminin bulunduğu (UNICEF, 2000: 6)”na değinilmekle 

yetinilmiştir. BM, bu madde ile doğum öncesi konularda taraf olmaktan kaçınarak, 

çocukluğun başlangıç anının belirlenmesini taraf devletlerin önceliğine bırakmıştır. 

Böylelikle ülkelerin kendi iç hukuklarındaki düzenlemelere karışmamıştır.  

  

 1.2.6.3. Sözleşme’nin Taraf Devletlere Yüklediği Sorumluluklar 

 ÇHS ile çocuklara tanınan hakların çoğu yetişkinlerin de sahip olduğu insan 

haklarıdır. Ancak, ÇHS, “özel hak özneli yani, yaş, cinsiyet, mültecilik gibi 

durumları nedeniyle özel kişi gruplarını korumaya yönelik bir insan hakları 

sözleşmesidir. Üzerinde durulması gereken bu haklar, çocuk-aile-devlet ilişkisini 

düzenlemektedir. (Gülmez, 2001: 24–26).  

 Çocuk haklarına dair sözleşmenin temel ilkesi çocuğun yüksek yararıdır ve her 

konuda çocuğun yüksek yararının gözetilmesini öngörür. ÇHS’de düzenlenen bazı 

haklar ulusal olduğu kadar uluslararası ortamlarda ve olağanüstü hallerde bile 

değiştirilemeyecek temel ilkeler niteliğindedir. Bu ilkeler; ayrımcılığın önlenmesi, 

çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı ve çocuğun ifade hakkıdır. Bir 

başka üzerinde durulması gereken hak ise, 9. madde ile düzenlenen ana babadan 

ayırma yasağıdır.    

 Yaşama hakkı, çocukların sözleşme ile düzenlenen klasik haklarının başında 

gelir ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde olduğu gibi, ÇHS’de de temel 
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ilkelerden birisi olarak belirlenmiştir. Sözleşmenin 6. maddesi ile düzenlenen ilkeye 

göre; 

 ● Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama ve gelişme hakkına sahip 

olduğunu kabul ederler. 

 ● Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan 

azami çabayı gösterirler.  

 6. madde ile Taraf Devletler yaşamı korumaya yönelik önlemleri almak, 

yaşama son verilebilecek oluşumlardan da kaçınmak zorundadır. Devletlerin yaşamı 

korumaya yönelik olarak aldıkları birtakım önlemler arasında; bebek ve çocuk 

ölümlerini azaltmak, hastalıklarla mücadele etmek, çocukların yaşam sürelerini 

uzatmak ve ölüm cezası, yargısız infazlar ile ortadan kaybolma gibi durumları 

yasaklamak yer almaktadır (Unıcef, 2000: 87).  

 ÇHS ayrım gözetmeme ilkesiyle, çocukları sırf yaşlarından ötürü pasif, edilgen 

ve bağımlı birer nesne olmaktan çıkarıp onları birer özne haline getirmektedir. 

ÇHS’ye göre, hiçbir çocuk yaşları, ırkları, cinsiyetleri, ulusal kökenleri ya da içinde 

bulundukları sosyal koşullar nedeniyle ayrımcılığın hedefi haline getirilmemelidir 

(Serozan, 2000: 45). Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi hakkı ÇHS’de 3. madde 

ile belirtilmiştir. 3. maddeye göre; 

 ● Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari 

makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün 

faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir. 

 ● Taraf devletler, çocuğun ana babasının, vasilerinin ya da kendisinden 

hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de göz önünde tutarak, 

esenliği için gerekli bakımı, korumayı sağlamayı üstlenir ve bu amaçla tüm uygun 

yasal ve idari önlemleri alırlar. 

 ● Taraf Devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu 

kurumların, hizmet ve faaliyetlerinin özellikle güvenlik, sağlık, personel sayısı ve 

uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından, yetkili makamlarca konulan ölçülere 

uymalarını taahhüt eder.  

 3. maddeyle düzenlenen çocuğun yüksek yararı ilkesi, çocuğun kısa vadeli 

çıkarlarını gözetmek yerine geniş kapsamlı, gelecekteki ve toplumsal çevre içindeki 

yararını ifade etmektedir.  Bu madde ile Taraf Devletler, hiçbir zaman çocuğun 
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güvence altına alınan haklarını çocuğun yüksek yararı adına ihlal edemezler 

(UNICEF, 2000: 40).  

 Çocuğun görüşlerine saygı ilkesi ise, ÇHS’de 13. madde ile düzenlenmiştir. 

13. maddeye göre;  

 ● Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendisini 

ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere 

çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek 

suretiyle tanırlar. 

  ● Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada 

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

dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa 

özellikle sağlanacaktır.    

 Çocuğun düşünce, düşünceyi açıklama ve din ve vicdan özgürlüğü 12, 13 ve 

14. maddelerde düzenlenmiştir. 13. madde ile çocuk görüşlerini dilediği yolla ve 

ülke sınırları ile bağlı olmaksızın açıklama özgürlüğüne sahiptir. Ancak, çocuğun bu 

hakkı kullanması; başkalarının haklarına ve itibarına saygı, kamu düzenin ve ahlakın 

korunması gerekçeleriyle ve kanunla sınırlanabilir. Çocuğun düşünce, din ve vicdan 

özgürlüğünü sınırlandıran diğer bir madde de 14. maddedir (UNICEF, 2000: 145-

152).  

 Sözleşmenin 15. maddesi çocuklara dernek kurma ve barış içinde toplanma 

hakkını tanır. Çocukların bu hakkı, ancak yasayla veya kamu sağlığı, ahlakı ya da 

başkalarının temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yapılan sınırlamalardan 

başkasıyla kısıtlanamaz. 16. maddeye göre, çocuğun özel yaşamına, iletişimine ve 

konut dokunulmazlığına haksız müdahale edilemez; çocuğun bu tür saldırılardan 

yasayla korunma hakkı vardır. 37. maddede “işkence ve diğer insanlık dışı muamele 

yasağı” düzenlenmiştir. Bu madde ile on sekiz yaşın altındaki hiçbir çocuğa idam 

cezası ve salıverme koşulu bulunmayan ömür boyu hapis cezası verilemeyeceği, 

hiçbir çocuğun yasadışı ve keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağı 

belirtilmektedir. Sözleşme’nin 40. maddesine göre de, taraf devletler cezai rüşt yaşı 

belirleyecek ve bu yaş sınırının altındaki çocukların cezai ehliyetinin olmadığını 

kabul edecektir. Çocuk, suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olana dek masum 
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sayılacak ve doğal hakim güvencesine sahip olacaktır. Çocuğun gerekirse çevirmen 

yardımı alma hakkı da 40. maddede düzenlenmiştir. 

 ÇHS’nin 4. maddesine göre, taraf devletler, çocukların ÇHS’de güvence altına 

alınan bütün haklarından yararlanabilmeleri için gerekli bütün yasal ve idari 

önlemleri almak zorundadır. Fakat bu hükümle devletlerin kaynaklarını çocuklar için 

seferber etmekle yükümlü olduğu düşünülse de, devletlerin varolan kaynakları 

kullanması hususunda gevşek bir tutum sergilediği görülmektedir (Ozansoy, 1999: 

58).   

 Çocuğun ekonomik sömürünün her biçimden korunması ve çocuğun 

gelişimine zarar verebilecek işlerde çalıştırılmaması 32. madde ile düzenlenmiştir. 

Bu madde ile, taraf devletler çocuklar için asgari çalışma yaşı belirlemek, çalışma 

koşullarını ve saatlerini düzenlemek ve bu maddenin uygulanabilmesi için gereken 

idari ve cezai önlemleri almak zorundadır. Dolayısıyla, çalışma çocuklar için bir hak 

olarak düzenlenmemiş; çalışan çocukların varlığı kabul edilerek, bu çocukların 

çalışma ilişkileri ve ekonomik sömürüden korunmaları düzenlenmiştir. Oysa 

ekonomik sömürüden korunmanın ön şartı olan sendikal haklara ilişkin hiçbir 

düzenleme yapılmamıştır.  

 24. madde ile çocuğun sağlık hakkı yani, çocuğun her türlü sağlık hizmetinden 

en iyi biçimde yararlanması hakkı düzenlenmiştir. Taraf devletler, bebek ve çocuk 

ölümlerinin düşürülmesi, yeterli besin ve temiz su, temel sağlık hizmetlerin 

geliştirilmesi konusunda görevlendirilmektedir. 26. maddedeki düzenleme ile 

çocukların sosyal güvenlik hakkı ve 27. madde ile de çocuğun yaşam standartlarının 

iyileştirilmesi ve çocuktan sorumlu kişilere mali destek programları uygulama hakkı 

düzenlenmiştir. 30. maddeye göre, soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da 

yerli halkların olduğu devletlerde çocuk, topluluğun diğer üyeleri ile birlikte kendi 

kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve kendi dilini kullanma hakkından 

yoksun bırakılamaz.   

 Sözleşme’de zorunlu bir hak olarak düzenlenen çocuğun eğitim hakkı 28. ve 

29. maddelerde yer almaktadır. 28. maddeye göre, ilköğretim herkes için parasız ve 

zorunludur. Taraf devletler çocukların mesleki öğretim görebilmesi ve okulu terk 

etme oranlarının düşürülmesi için gerekli önlemleri almalıdırlar. Bu madde ile 

dünyadaki okuma yazma sorununun ortadan kaldırılması hedef olarak belirlenmiştir. 
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29. maddeye göre taraf devletler çocuk eğitiminin aşağıdaki amaçlara yönelik 

olmasını kabul ederler (Onat ve Akço, 2007: 109 ); 

 ● Çocuğun kişiliğinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin, mümkün olduğunca 

geliştirilmesi, 

 ●Çocuğun ana babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, diğer ülkelerin 

ulusal değerlerine ve kültürlerine saygının geliştirilmesi, 

 ● İnsan haklarına, temel özgürlüklere ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasında 

benimsenen ilkelere saygısının geliştirilmesi, 

 ● Doğal çevreye saygının geliştirilmesi,  

 ● Çocuğun anlayış, barış, hoşgörü, eşitlik değerleriyle, tüm insanlar arasında 

dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda sorumlu bir insan olarak yaşamaya 

hazırlanmalıdır. 

 Ayrıca ÇHS’de tamamen çocukları korumaya yönelik haklardan oluşan 

koruyucu haklar da bulunur. 35. maddeye göre, her ne nedenle ve hangi biçimde 

olursa olsun çocukların kaçırılmalarını, satılmalarını, fuhuşa zorlanmalarını önlemek 

için ulusal düzeyde ve ikili ve çok taraflı ilişkilerde tüm önlemleri almak zorundadır. 

36. maddeye göre, taraf devletler, çocuğu esenliğine zarar verebilecek her türlü 

sömürüden korumakla yükümlüdür. Sözleşme’nin 11. maddesine göre, taraf 

devletler, çocukların yasadışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek ve bu tür 

olayların çözülmesini saptamak için çok taraflı ya da mevcut anlaşmalara katılmayı 

teşvik etmek zorundadır. 20. maddede ailesiz çocuğun korunması düzenlenmiştir. 

Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan her çocuk, devletten özel 

koruma ve yardım görme hakkına sahiptir. Devletler, ailesiz kalan çocuk için kendi 

ulusal yasalarına göre, uygun olan bakımı sağlayacaklardır. 23. maddede özürlü 

çocukların hakları düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, taraf devletler özürlü 

çocukların toplumsal yaşama katılma hakkını kabul ederler ve bu maddenin 2. 

fıkrası uyarınca özürlü çocuğa ve ailesine gerekli yardımları yapmayı taahhüt 

ederler. 33. maddeye göre, çocuklar uluslararası anlaşmalarda tanımlandığı biçimde 

uyuşturucu ve psikotrop gibi bağımlılık yapan maddelerden korunma hakkına 

sahiptir. Sözleşme’nin 21. maddesine göre, evlat edinme, çocuğun yüksek yararı 

dikkate alınarak, yetkili makamların izniyle ve çocuk için gerekli güvenceler 

sağlandıktan sonra gerçekleştirilecektir.  
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 Sözleşmenin 22. maddesiyle mülteci çocukların durumu düzenlenmektedir. 22. 

maddeye göre, taraf devletler, ister tek başına ister ana babasıyla veya herhangi bir 

başka kimseyle birlikte bulunsun, mülteci statüsü kazanmaya çalışan veya mülteci 

statüsündeki çocukların korunması ve insani yardımdan yararlanması için gerekli 

bütün önlemleri almak zorundadır. Bu nedenle, taraf devletler, BM ve BM ile 

çalışan hükümet dışı ve hükümetler arası kuruluşlarla bu durumda olan bir çocuğu 

korumak ve ailesi ile yeniden biraya gelebilmesi amacıyla işbirliği yapacaklardır. 25. 

maddeye göre, taraf devletler yetkili kurumlarca yetiştirilen çocukların durumlarını 

denetleyeceklerdir. 38. maddeye göre, taraf devletler, silahlı çatışma halinde 

kendilerine uygulanabilir insani hukuku çocuklara da uygulamak zorundadır. Ayrıca 

taraf devletler, on beş yaşından küçük çocukların silahlı çatışmaya katılmaması, 

askere alınmamaları ve on beş-on sekiz yaş arası çocukların silah altına alınmaları 

gereken durumlarda, önceliği yaşı büyük olanlara vermek için çaba gösterecektir. 

Sözleşme ile taraf devletler, silahlı çatışmadan etkilenen çocuklara koruma ve bakım 

sağlamak amacıyla mümkün olan her türlü önlemi almak zorundadır (Onat ve Akço, 

2007: 106–107, 112).      

 Çocukların her türlü cinsel sömürü ve suiistimalden korunma hakkı 34. 

maddede düzenlenmiştir. Taraf devletler; 

 ● Çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyette bulunmak üzere kandırılması veya 

zorlanmasını; 

 ● Çocukların, fuhuş ya da başka yollarla cinselliklerinin sömürülmesini; 

 ● Çocukların pornografik yayınlarda kullanılmalarını önlemek zorundadır.   

     

 1.2.6.4. Sözleşme’nin Kitle İletişim Araçlarına Yüklediği Sorumluluklar 

 Sözleşmenin 17. maddesiyle kitle iletişim araçlarının çocuğun toplumsal, 

kültürel, bedensel ve zihinsel gelişimindeki önemi kabul edilmiştir. Bu amaçla taraf 

devletler (Onat ve Akço, 2007: 102); 

 ● Kitle iletişim araçlarını çocuk için toplumsal ve kültürel yararı olan ve 29. 

maddeye uygun bilgi ve belgeleri yaymak için teşvik ederler; 

 ● Çeşitli kültürel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan gelen bu türde bilgi ve 

belgelerin üretimi, değişimi ve yayımı amacıyla uluslararası işbirliğini teşvik derler; 
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 ● Kitle iletişim araçlarını azınlık veya yerli ahali grubuna mensup çocukların 

dil gereksinimlerine özel önem göstermeleri konusunda teşvik ederler; 

 ● Çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını teşvik ederler; 

 ● ÇHS’de yer alan hükümlülükler göz önünde tutularak çocuğun esenliğine 

zarar verebilecek bilgi ve belgelere karşı korunması için yönlendirici ilkeler 

geliştirilmesini teşvik ederler. 

 Onat ve Akço, hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesinde temel oluşturan 

ÇHS’nin 17. maddesini özellikle vurgulayarak kitle iletişim araçlarından, bilgilenme 

ve haberleşme hak ve özgürlüğü çerçevesinde çocukların ifade özgürlüklerini 

kullanabilmeleri ve toplumsal yaşama katılmalarını sağlayıcı bir araç olma ve çocuk 

haklarının korunabilmesi için duyarlılık yaratmasının beklendiğini belirtmektedir 

(2007: 84). ÇHS sivil, siyasal, sosyal boyutlarıyla yurttaş olarak gördüğü çocuğun 

sahip olduğu bütün hak ve özgürlükleri kullanabilmesi, onlardan yararlanabilmesini 

kitle iletişim araçlarının sorumluluğuyla ilişkilendirmektedir.  

 UNICEF’e göre, kamunun gözü, kulağı ve sesi olarak hareket eden 

gazetecilerin, editörlerin, fotoğrafçıların ve program yapımcılarının öncelikli 

sorumluluğu, insan hakları ihlallerine dikkat çekmektir. UNICEF tarafından 

yayınlanmış olan “Çocuk Hakları ve Medya” (Child Rights and the Media: 

Guidelines for Journalist) isimli belgede, çocuk hakları konusunda medyada yer alan 

kişilerin yapması ve kaçınması gerekenler sıralanmış, çocukların medyada yer 

almaları konusundaki etik ilkelere ayrıntılı olarak yer verilmiştir. UNICEF’in “2006 

Dünya Çocukların Durumuna İlişkin Raporu”nda kitle iletişim araçlarına yüklediği 

sorumluluklar şu şekilde sıralanmıştır: 

 ● Medya, kendi bölgesindeki, ülkesindeki çocuklara yönelik gerçekleştirilen 

her türlü istismar, şiddet, sömürü, ihmal gibi konuları haber haline getirerek, 

kamusal tartışmaya açmalıdır.  

 ● Çocukların mahremiyetine ve kimliklerine saygı gösterilmelidir. 

 ● Çocuklara medyaya erişme ve kendi düşüncelerini açıklama fırsatı 

tanınmalıdır. 

 ● Çocuklarla görüşme yapılırken haber kaynağının gizliliği ilkesinin ihlal 

edilmemesi ve çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldırılarda, sanık, tanık ya da 
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mağdur olsun, 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları 

yayımlanmamalıdır. 

 ● Bilgi toplarken, çocuk hakları konusunda çalışan sivil toplum örgütleri ve 

çocukların güvenini kazanmış olan insanlarla çalışılmalıdır. 

 ● Hükümetler, Uluslararası Çocuk Hakları İlkeleri’nin uygulanması konusunda 

zorlanmalıdır. 

 Yukarıda saymış olduğumuz ilkelerin tümü medyada çocuk haklarının 

korunması ve çocukların durumunun iyileştirilmesi ile ilgili temel ilkelerdir. Bu 

ilkelerin temel amacı, kitle iletişim araçlarında insan haklarına ve çocuk haklarına 

dayalı bir yaklaşımı hakim kılmaya çalışmaktır. 

 Serozan’ın da belirttiği gibi, ÇHS sadece bir iyi niyet bildirisi değil, altına 

imza atan devletleri bağlayıp yüküm altına sokan bir hukuksal bağıttır. Sözleşme’nin 

çocuğu ana babanın, işverenin ve devletin üzerinde dilediği gibi tasarruf edebileceği 

bir nesne olmaktan çıkarıp, bağımsız kişiliğe sahip onurlu ve saygın bir özneye 

dönüştürme sürecine ciddi bir katkıda bulunduğu yadsınamaz (2000: 37).   

 Türkiye, 29–30 Eylül 1990 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel 

Merkezi’nde toplanan “Çocuklar İçin Dünya Zirvesi”nde sözleşmeyi imzalamıştır. 

Türkiye, Sözleşme’yi 9.12.1994 tarihinde, “Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 17, 29 ve 30. maddeleri hükümlerini, TC Anayasası 

ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması hükümlerine ve ruhuna uygun 

yorumlama hakkını saklı tutmaktadır (UNICEF, 2000: 20)” şeklinde bir çekince 

koyarak 4058 sayılı kanunla onaylamıştır. Sözleşme, Bakanlar Kurulu tarafından 

23.12.1994 tarihinde 94/6423 sayılı kararla onaylanmış ve 27.1.1995 gün ve 22184 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Akyüz, 2000: 19). 

 Türkiye, koymuş olduğu Çekince’de Sözleşmenin 17. maddesinin (d) fıkrası, 

“Kitle iletişim araçlarını azınlık grubu veya bir yerli ahaliye mensup çocukların dil 

gereksinimlerine özel önem göstermeleri konusunda teşvik ederler” şeklindedir. 

Sözleşmenin 29. maddesinin (c) fıkrasında “Çocuğun ana-babasına, kültürel 

kimliğine, dil değerlerine, çocuğun yaşadığı veya geldiği menşe ülkenin ulusal 

değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi” hükmü 

vardır. 30. maddede ise, “Azınlık topluluklarla yerli halklara mensup çocuklar kendi 
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kültürlerinden yararlanma, kendi dillerinin gereklerini yerine getirme ve kendi 

dillerini kullanma hakkına sahiptirler.” hükümleri yer almaktadır.  

 Sonuçta, mevzuatımız ile Çocuk Haklarına Dair Sözleşme arasında temelde bir 

uyumluluk olduğunu ve yasalarımızın birkaç istisna dışında sözleşmedeki 

standartları aşağı yukarı yakalamış olduğu söylenebilir. Ancak bunu yeterli kabul 

etmemek ve ülkemizdeki çocukların haklarının en üstün standartlarına layık 

olduğunu düşünerek bu konuda çalışmak gerekmektedir (Saldırım, 1999: 151). 

 

 1.3. Dünyada ve Türkiye’de Çocuğun Durumu ve Sorunları 

 Çocukların toplumdaki yerlerinin ve öneminin belirlenmesi de çocuğun 

tanımlanması gibi bazı güçlükler içermektedir. Zira, çocukların konumları çocuk 

kimdir sorusuna verilen yanıta göre belirlenmektedir. Her şeyden evvel, yaşa dayalı 

ayrımcılık ve statüler yaratan egemen toplumsal yapıda çocuklar, alınıp satılabilir 

değerler üretemeyen nesneler olarak görülmekte; ekonomik verimlilik ve üretimle 

betimlenen modern insan tanımının dışında bırakılmaktadır. Diğer taraftan ise 

çocukların masumiyeti ve güçsüzlüğü vurgulanarak, onların korunmaya ve sevgiye 

muhtaç varlıklar olduklarının altı sürekli çizilmektedir ( Esgün, 1999: 26).    

 Çocuklar zihinsel, bedensel, ekonomik ve sosyal yönden güçsüz ve 

bağımlıdırlar, işgüçleri ve cinsellikleri sömürülür, şiddete maruz kalırlar. Buna 

karşılık kendilerini koruyabilecek ekonomik, sosyal ve siyasi güçten yoksundurlar ve 

siyasi güçten yoksunluk çocukları tanımlayan evrensel bir özelliktir. Serozan’ın da 

belirttiği gibi, çocuklar haklardan yoksun bırakılmış, gereksinim ve çıkarları 

önemsenmeyen, toplumun en ucundaki kenar mahalleye itilmiş marjinallerdir, 

toplumun en çok korunmaya ihtiyacı olan kesimidir (2000: 3).  

 Yukarıda saydığımız soyut veriler yanında UNICEF’in dünya çocuklarının 

durumuna ilişkin olarak hazırladığı raporlar da benzer ölçüde iç açıcı 

görünmemektedir. Rapora göre, çocukların karşılaştıkları temel somut sorunlar ise 

şu şekilde sıralanmaktadır:   

  ● Aileleri tarafından terk edilen yaklaşık 100 milyon çocuk, ancak çok ağır 

işlerde çalışarak yaşamını sürdürebilmekte ya da yasa dışı işlere, fuhuşa, dilenciliğe 

yönelmektedir. 
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 ● Gelişmekte olan ülkelerde, beş yaşın altında yaklaşık 155 milyon çocuk 

mutlak yoksulluk düzeyinde yaşamaktadır ve her yıl beş yaşın altında 12,5 milyon 

çocuk ölmektedir. 

 ● Dünyada çalışan toplam çocuk nüfusu 250 milyondur. Bu nüfusun 5’te biri 

kadar çocuk güvensiz ya da sağlıksız koşullarda çalıştırılmaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelere baktığımızda 5–17 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısının 218 milyon 

olduğu tespit edilmiştir. Bu çocukların 122,3 milyonunun Asya’da, 49,3 milyonunun 

Afrika’da, 5,7 milyonunun ise Latin Amerika’da bulunduğu; çalıştırıldığı 

düşünülmektedir. 

 ● Her yıl 2 milyon çocuk zorla fuhuşa itilmekte ya da kandırılarak neredeyse 

kölelik demek olan işlere çekilmektedirler. Tek başına Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 100 bin çocuğun fuhuş sektöründe yer aldığı tahmin edilmektedir. 

Güney Afrika ülkelerinde ise, yaşları 5 ile 14 arasında değişen yaklaşık 31 milyon 

çocuk askerlik, kölelik, fuhuş, pornografi gibi ortadan kaldırılması gereken işlerde; 

azımsanmayacak bir kısmı ise yaklaşık 7 milyon çocuk tehlikeli işlerde haftada 43 

saatten fazla çalıştırılmaktadır. 

 ● Her yıl yaklaşık 3.5 milyon çocuk önlenebilir, tedavi edilebilir hastalıklardan 

ölmektedir. 

 ● 6–11 yaşları arasında 120 milyon çocuk okula gitme olanaklarından 

yoksundur ve bunların 56 milyonunu erkek çocukları, 65 milyonunu da kız çocukları 

oluşturmaktadır.   

 ● Dünyada 100 milyonun üzerinde sokak çocuğu bulunmakta ve tahminlere 

göre, 71 milyonu sokaklarda çalışmakta, 23 milyonu sokakta çalışmakta ve 

yaşamaktadır. Bu çocukların 7 milyonunu terk edilmiş çocuklar oluşturmaktadır. 

Ayrıca, 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.   

 ● Daha varlıklı toplumlarda yaşayanlar da aralarında olmak üzere milyonlarca 

çocuk kötü davranışa ya da ihmale maruz kalmakta, cinsel istismara uğramakta ya da 

uyuşturucu kurbanı olmaktadır. Yaklaşık 60 milyon kız çocuğu ihmal ya da öldürme 

sonucu kayıptır.  
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 ● Savaşlar ve doğal afetler çocuklar için büyük acılara, sıkıntılara neden 

olmaktadır. Son on yıllık dönemdeki çeşitli savaş ve çatışmaların sonucunda 7–14 

yaşları arasında yaklaşık 300 bin çocuk aktif olarak savaş ve silahlı çatışmalara 

katılmış, 2 milyon çocuk ölmüş, 4-5 milyon çocuk sakat kalmış, 5 milyonu aşkın 

çocuk mülteci kamplarına sürülmüş, 12 milyondan fazla çocuk evinden barkından 

olmuş, 1 milyondan fazla çocuk ise psikolojik sarsıntı geçirmiştir.  

 Unıcef’in derlediği bu rakamlar dünyada çocukların ne durumda bulunduğunu 

kısaca özetlemektedir. Bu sayısal veriler doğrultusunda modern toplumlarda 

karşımıza, oy kullanmayan ama savaşa gidebilen, cinsel ilişkiye girme veya evlenme 

kararını kendisi veremeyen ama ana babasının kararı ile evlendirilebilen, sokaklarda 

ya da atölyelerde çalışıp para kazanabilen ama mal varlığı üzerinde hak etme yetkisi 

sınırlandırılmış garip varlıklar çıkmaktadır (Tuncel ve Akço’dan Aktaran: Ozansoy, 

1999: 45).  

 

 1.3.1. Çalışan Çocuklar ve Çalıştırılma Nedenleri 

 Çocuk emeği sömürüsü; çocukların ücret karşılığında ya da aile işlerinde 

ekonomik veya eğitsel amaçlarla, bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal 

gelişimlerini olumsuz etkileyen ve sağlıklarını tehdit eden işlerde çalıştırılmasıdır. 

Toplumların geleceği olan bu bireyler, erken yaşlarda çalışma yaşamının ağır ve 

tehlikeli koşullarına maruz bırakılmakta ve çocuk için çalışma, insan haklarını 

temelinden sarsarak önemli bir sosyal sorun haline dönüşmektedir. Çocuğun 

çalışması çoğu zaman eğitimden yoksun kalmasına, fiziksel ve düşünsel gelişiminin 

olumsuz yönde etkilenmesine ve sonuçta toplum tarafından onarılması güç olan 

birçok olumsuzluğa neden olmaktadır (Şişman, 2004: 1).  

 Çocuğun; yaptığı işin aşağılayıcı ya da tehlikeli olması, yaptığı iş için çok 

küçük olması ya da uzun saatler çalıştırılması, gelişimine uygun olmayan işlerde 

çalıştırılması, tatil hakkının olmaması gibi durumlar nedeniyle yalnızca çocuğun 

emeği değil, çocuğun kendisi de sömürülmektedir. Çocuk emeği sömürüsünün 

görülen en yaygın biçimi, çocukları ihmal ve istismar etmek, fiziksel ve duygusal 

açıdan sömürmek şeklinde gerçekleşmektedir (Akyüz, 2000: 532). Dünyanın her 

yerinde çocuk emeğinden yararlanılmakta, çocuklar gelişimlerini olumsuz 

etkileyecek işlerde ve koşullarda yüzyıllardır çalıştırılmaktadır. Bugün, çocukların 
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çalışma yaşamı içinde yer alışları dünya çapında bir sorun olarak kabul edilmekte, 

çocuk emeği sömürüsünün önlenmesi için sayısız çalışma yürütülmektedir. Ancak, 

tüm çalışmalara ve ekonomik sömürüden korunmanın bir çocuk hakkı olarak kabul 

edilmesine rağmen dünyanın her yerinde çocuk emeğinden yararlanılmaktadır. 

İşverenler, ucuz ve itaatkâr oldukları için çocukları çalıştırmayı tercih etmekte; 

çocuklar benzer çalışma koşullarına mahkûm edilmektedir. Bu nedenle başta ILO 

olmak üzere konu ile ilgili birçok kurum ve kuruluş çocuk işçiliğinin bütünüyle 

ortadan kaldırılması yolunda bir ilk adım olarak çocuk işçiliğinin en kötü ve 

sömürücü biçimleri üzerinde durmaktadır. ILO’ya göre her yıl 1,2 milyon çocuk 

zorla çalışma yaşamına ya da fuhuşa itilmektedir. Güney Afrika ülkelerinde yaşları 5 

ile 14 arasında değişen yaklaşık 31 milyon çocuk askerlik, kölelik, fuhuş, pornografi 

gibi ortadan kaldırılması gereken işlerde; azımsanmayacak bir kısmı ise yaklaşık 7 

milyon çocuk tehlikeli işlerde haftada 43 saatten fazla çalıştırılmaktadır (UNICEF, 

2004). Ayrıca, çok sayıda çocuk tehlikeli ve sakıncalı işlerde ve sanayilerde 

çalıştırılmaktadır. Örneğin Portekiz’de 16 yaşın altındaki 40 binden fazla çocuk 

kimya, tekstil, metalürji gibi oldukça tehlikeli işlerde 10–14 saat çalıştırılmaktadır. 

İngiltere’de ise, 13–15 yaşlarındaki çocukların yüzde 40’ı kayıtdışı ve yasal olmayan 

işlerde çoğunlukla yarım gün çalıştırılmaktadır (Yılmaz, 2003: 49–50). Filipinler’de 

ağaç sanayisinde çalışan çocuklar boya, tiner, cila gibi solüsyonların yan etkilerine 

karşı hemen hemen hiç korunmamaktadırlar. Bu nedenle çocukların yüzde 62,2’si 

solunum yollarından, yüzde 27,2’si mide-bağırsak enfeksiyonundan, yüzde 28,6’sı 

ise cilt ve deri hastalıklarından şikayetçi olduğu saptanmıştır (Şişman, 2004: 3).  

Türkiye’de, 2006 yılında Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası 

Programı (IPEC) çerçevesinde, ILO ile TÜİK’in birlikte gerçekleştirdiği “Çocuk 

İşgücü Anketi” sonuçlarına göre, 6–17 yaş grubunda 958 bin çocuk işçinin işgücüne 

katıldığı, 6–14 yaş grubunda da 320 bin çocuk işçinin işgücüne katıldığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda her 100 işçiden 5’nin çocuk işçi 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Türkiye genelinde gerek organize sanayi 

bölgelerinde, gerek küçük sanayilerde 12 yaşın altında ve üstünde sosyal güvenlikten 

yoksun ucuz işçilik mantığı ile çalıştırılan çocuklara rastlanmaktadır (Ercan, 2007: 

34).  
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 Çocuk işgücünün, tüm dünyada ve hemen her dönemde, ekonomik yaşam 

içinde yer aldığı söylenebilir. Örneğin 10. yüzyıla değin süregelen dönemde çocuklar 

henüz 6-8 yaşlarında çalışmaya başlıyor ve aileleriyle birlikte üretime katılıyorlardı. 

Ancak bu dönemde ücretsiz bir aile işçiliği söz konusudur. 10. ve 15. yüzyıllar 

arasındaki Feodal Dönem’de çocuklar, tarımsal faaliyetlerde toprak işçisi olarak 

çalıştırılmakta veya kilisenin hizmetinde hiçbir ücret verilmeksizin kullanılmaktadır. 

15. ve 18. yüzyıllar arasında Lonca Dönemi’nde de işgücü gereksinimini karşılamak 

veya mesleki yönden yetiştirilmek amacıyla çocuk işgücünden çalışma yaşamında 

yararlanılmıştır (Altan, 2000: 296).   

 Ancak, çocuk işgücünün işçi statüsü altında, ücretli işçi olarak ve yaygın 

biçimde kullanılmasında yani bugünkü anlamıyla emek sömürüsü biçimini almasında 

Sanayi Devrimi’nin önemli bir payı olmuştur (Işıklı, 1993: 25). Büyük endüstriyel 

kentlerin gelişmesi, fabrika ile modern işçilere olan gereksinim nedeniyle çocukların 

özel doğası, ucuz işgücü olarak faydalanma biçimine maruz kılınmıştır. Çocukların 

ücretli işçilere dönüşümünün ilk belirtileri 17. ve 18. yüzyıllarda kırsal bölge 

tüccarlarının kendi işletmeleri için daha ucuz ve uysal işgücünden yararlanmaya 

karar vermesiyle başlamıştır. Ailelerin bu geçiş işletmelerinde çalışmaya 

başlamasıyla yaş ve cinsiyetin belirlediği geleneksel işbölümü yavaş yavaş ortadan 

kalkmaya başlamıştır (Postman, 1995: 72).  

 Sanayileşmeyle birlikte de çocuklar üretim ilişkileri içindeki yerlerini 

almışlardır. 19. yüzyılın başlarında Avrupa’nın birçok bölgesinde yöneticiler, 

yoksulluk içindeki kadın ve çocuklara güvenilir iş olanakları sağlayacağı 

gerekçesiyle sanayileşmeyi desteklemiştir. Fakat, çocukların çalıştırılmasının asıl 

dayanağını, dönemin sözleşme özgürlüğü kapsamında tarafların çalışma koşullarını 

istedikleri gibi saptayabileceklerini savunan ekonomik görüşlerinde bulmuştur. 

Gerçekte ise, teknolojinin üretim sürecini basitleştirip kolaylaştıran yönde gelişimi, 

çocukların yetişkin işgücüne göre daha düşük ücretlerle çalıştırılabilmeleri, daha 

uysal, güvenilir ve haklarını pek bilmedikleri için daha kolay yönetilir bulunmaları 

ve aileleri tüm üyeleriyle çalışmak zorunda bırakan ağır ekonomik koşullar gibi 

nedenler, çocuk işgücünün kentsel alanda, özellikle de sanayide yoğun biçimde 

kullanılmasına yol açmıştır. 19. yüzyılda işverenler, itaatkâr ve ucuz çocuk işçileri 

tercih etmiş, çocukların fabrikalarda çalışmaya başlaması ise ücretlerin daha da 
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düşmesine neden olmuştur. Çocuklar; önceleri aileleriyle aynı fabrikalarda, ardından 

da ayrı fabrikalarda işçi olarak çalıştırılmaya başlamışlardır (Altan, 2000: 296). 

Kısaca burjuvazi, gelişen teknoloji ile birlikte, kadınları ve çocukları istihdam ederek 

ücretleri düşürme ve karlılığı arttırma olanağından faydalanmıştır (Marks, Engels, 

Lenin, 2002: 30). Zira 16. yüzyıldan başlayarak üretimde sıkça yer alan çocuk emeği, 

endüstri devrimi ile daha da acımasızca kullanılmıştır. Sanayi Devrimi’yle birlikte, 

değişen ekonomik ve toplumsal yapıda yoksul ailelerin çocuklarına paçavra gözüyle 

bakılmaya başlanmıştır. Örneğin, İngiltere’de satın alınmış 4–5 yaşlarındaki çocuklar 

kaçmamaları için zincire bağlanmış (Akyüz, 2000: 524), Belçika’da maden 

ocaklarında çalıştırılan 15 yaşından küçük kız çocuklar fahişeliğe itilmiş (Centel, 

1982: 15), İngiltere ve diğer batı Avrupa ülkelerinde, çocuklar 5 yaş gibi çok erken 

yaşlarda günde en az dört saat, sağlıksız koşullarda çalıştırılmışlardır. Çocuk 

emeğinin ağır iş kolunda aşırı derecede sömürülmesi çocukların korunması 

konusunda önlemler alınması gereğini ortaya koymuştur.    

 Ancak, 19. yüzyılda devletin çocukların çalışma ilişkilerini düzenlemesine 

çeşitli nedenlerden dolayı itiraz edilmiştir. Liberaller, çocukların çalıştırılmasıyla 

ilgili bile olsa devletin müdahalesini özgürlüğe saldırı olarak değerlendirmiş ve yasal 

sınırlamaların yetenek ve eğitim kaybına yol açacağını öne sürmüşlerdir. 

Muhafazakarlar ise, çocukların çalıştırılmasının yoksul ailelerin gelirini arttıracağını, 

çocukların aylaklık etmek yerine yarım gün çalışarak paranın değerini öğreneceğini 

ve ülke ekonomisine katkıda bulundukları için mutlu olacaklarını savunmuşlardır. 

Yine de bütün ülkelerdeki toplumsal yenilik yanlıları, çocuk emeğinin 

sömürülmesine engel olmak için devletin müdahalesini talep etmişlerdir. İngiltere’de 

çalışan çocukların sömürülmelerinin engellenmesini amaçlayan ve 1840’larda 

çıkarılan Fabrika Yasası ile başlayan çocukların vatandaşlık hakları konusundaki 

gelişme, 20. yüzyılda çocukların eğitim ve refah hakkını da içine alacak şekilde daha 

geniş bir boyut kazanmıştır.  Böylece, çocukların çalıştırılması sosyal bir durum 

olmaktan çıkıp sosyal bir sorun olarak görülmeye başlanmıştır. Sonuçta; çocuğun 

korunması ve geleceğe hazırlanması konusu sadece ailenin değil, toplumun ve 

dolayısıyla devletin de sorumluluğu altına girmiştir (MacLennan, 1993: 143–144).  
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 Ayrıca gelişmiş ülkelerde çocuk işçi denince, 19. yüzyılda maden ve sanayi 

gibi ağır iş kollarında çalışan çocukların görüntüleri ile birlikte çocuk emeği 

sömürüsüne karşı gerçekleştirilen başarılı çalışmalar sayesinde milyonlarca çocuğun 

tarım sektöründe, atölyelerde, fabrikalarda ve ev işlerinde çalıştırılmadığı akla 

gelmektedir (Bequele ve Boyden’den Aktaran; Ennew, 2003: 30). Oysa dünyadaki 

ekonomik ve teknolojik gelişmelere, uluslararası standartlara ve ulusal yasalara 

rağmen milyonlarca çocuk ülke ekonomilerinde önemli bir yer işgal etmekte ve 

fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimlerine zarar veren işlerde 

çalıştırılmaktadır. Farklı alan ve koşullarda çalıştırılan çocukların kimi tarım, 

dükkan, el işleri, avcılık vb aile işlerinde çalışarak emeklerinin karşılığında para 

almazlarken kimi çocuklar ise doğrudan ücretli işlerde çalışmaktadırlar. Yine çalışan 

çocukların bazıları ayakkabı boyacılığı, araba yıkama, işportacılık gibi işler 

yapmaktadırlar. 

 

Tablo 1- Çocukların Ekonomik Faaliyetinde Bölgelere Göre Küresel Eğilimler; 2004 

(5–14 yaş grubu) 

Bölge   Faaliyet Oranı (%) 

Asya Pasifik       122,3 

Latin Amerika ve Karayipler           5,7 

Sahra Güneyi Afrikası         49,3 

Öteki Bölgeler         13,4 

Dünya       218,0 

 

 Günümüzde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 2004 Küresel Raporuna 

göre gelişmekte olan ülkelerde 5–17 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısı 218 

milyondur. Bu çocukların 122,3 milyonunun Asya’da, 49,3 milyonunu Afrika’da, 

5,7 milyonunun ise Latin Amerika’da çalıştırıldığı düşünülmektedir. Türkiye’de ise 

6–17 yaş grubunda bulunan 960 binden fazla çocuk ekonomik işlerde 

çalıştırılmaktadır (TİSK ve Türk-İş: 2007). 

 Çocukları çalıştırmak, işverenler açısından oldukça çekicidir. Çünkü 

çocukların ücretleri ellerine verilir, kayıtları tutulmaz, sigorta primleri ödenmez. 

Dahası çocuklar sendikalı olmazlar, tazminat, prim, sağlık güvencesi gibi talepleri 
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yoktur. Yani çocuklar, yetişkin işçilerin sahip olduğu sosyal güvenlik haklarından 

yoksundurlar, kolayca işten atılabilirler, çoğu zaman “çalışan” statüsünde bile 

değildirler (Ennew, 2003: 27).  

 ILO’nun araştırmasına göre, dünyada, 5–17 yaş grubunda 317 milyon çocuğun 

çocuk işçi olarak çalışmakta olduğu, 190 milyon çocuk işçinin de 15 yaşının altında 

olduğu saptanmıştır. 5–17 yaş grubundaki çocuk işçilerden yaklaşık 126 milyonu 

tehlikeli işlerde ve sanayilerde, madenlerde, cam eşya, kibrit maytap 

imalathanelerinde, derin deniz avcılığında ve ticari tarımda çalıştırılmaktadır. Bu 

çocuklar kimyasal ve biyolojik tehlikelere maruz kaldıkları işlerde çalışmakta, 

sakatlanmalarına ya da organ kaybetmelerine neden olan kazalar geçirmekte, 

hastalıklara yakalanmaktadır. Çok sayıda çocuk asbest gibi maddelerin etkisine 

açıktır ve akciğer kanserine yakalanma riskleri fazladır. Az gelişmiş ülkelerin kırsal 

kesimlerinde tarım ilaçlarından ölen çocuk sayısı belli çocuk hastalıklarından ölen 

çocuk sayısından fazladır. Tehlikeli koşullarda çalıştırılan çocuklar, ekonomik 

faaliyette bulunan çocukların yarısını, çocuk işçilerin ise, üçte ikisini 

oluşturmaktadır. Araştırmalar, dünya çapında çocuk işçiliğinde önemli bir cinsiyet 

farkı olmadığını göstermektedir. Belirli bazı işlerde çalışan çocuklar belirli sömürü 

biçimlerine özellikle açıktırlar. Örneğin ev işlerinde çalışan çocuklar sözel ve cinsel 

istimara uğramakta, dayak yemekte ya da aç bırakılmaktadır (Hagemann, Diallo, 

Etienne, Mehran, 2006: 2).  

 ILO kurulduğundan itibaren çocukların korunmasına özel önem göstermiştir. 

Dünyada her yıl daha fazla sayıda çocuğun çalışma yaşamına katıldığı görülerek, 

ILO tarafından 1991 yılında “Çocuk Çalıştırılmasının Sona Erdirilmesi Programı 

(IPEC)” başlamıştır. IPEC, çocuk çalıştırılmasını önlemeleri doğrultusunda ülkelere 

yardımcı olmak ve bu konuda dünya çapında bir bilinç oluşumunu teşvik etmek 

amacıyla, çocuk çalıştırılmasının aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını hedefleyen 

bir programdır. IPEC Programına göre, bir ülkede çocuk çalışanların durumlarının 

iyileştirilebilmesinin, ancak sorunun ulusal politika olarak benimsenmesi ve ilgili 

tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla mümkün olabilmektedir (Çalışan Çocukların 

Eğitime Yönlendirilmesi İzmir Projesi Raporu, 2005: 5–6 ).    

 Ancak unutulmaması gereken hususlardan biri de çalışma yaşamı ve çalışma 

yaşamını düzenleyen hukuki düzenlemelerde, çocukluğu tanımlayan asgari 
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çalıştırılma yaşıdır. ILO’nun sözleşme ve tavsiye kararlarına göre, kişilerin en az 

hangi yaştan itibaren çalıştırılabileceklerini ifade etmektedir. Yalnız sözleşmede 

asgari çalıştırılma yaşının işçi gruplarına göre değil, iş alanlarına göre belirlenmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır. Buna göre, belirli iş alanlarında asgari çalıştırılma 

yaşının altında kalanlar çalıştırılamaz ve ‘çocuk’ olarak adlandırılırken, asgari 

çalıştırılma yaşı ile rüşt yaşı altında kalanlar ‘genç işçi’ olarak adlandırılır (Centel, 

1982: 94 ).  

 Asgari çalıştırılma yaşı, ilk defa 19. yüzyılda İngiltere’de 9 yaş sınırlaması ile 

başlamıştır. Daha sonra 1973 yılında ILO tarafından kabul edilen 138 sayılı 

Sözleşme uyarınca asgari çalıştırılma yaşı 15 yaş olarak belirlenmiştir. Fakat bazı 

istisnalar ile bu yaş sınırı 13 yaşa kadar inmiştir. Yine uluslararası sözleşmelerden 

biri olan Avrupa Sosyal Şartı’nın 7. maddesinin 1. bendinde çocukların çalışma 

yaşlarının en az 15 olması öngörülmüş, 8. bendinde ise 18 yaşın altındaki kişilerin 

çalışmalarına, çalışma koşullarına ilişkin sınırlamalar getirilmiştir (Karabulut, 1999: 

10). 

 Çalıştırılma yaşının yukarı çekilmesi, temel eğitim ve öğretim süresi ile de 

yakından ilişkilidir. Çünkü bir ülkede temel eğitim ve öğrenimini zorunlu kılabilmek 

için, öğrenim çağındaki çocukların çalıştırılmaması gerekir. Bu nedenle çocukların 

ve gençlerin iyi yetişebilmeleri amacıyla zorunlu eğitim yaşı birçok ülkede 

yükseltilmektedir (Altan, 2000: 298). Çocuklar için istenilen zorunlu eğitim yaşı 

Belçika ve Almanya’da 18; Hollanda, İngiltere ve İsveç’te 16; Norveç, İspanya ve 

Yunanistan’da 15; Türkiye’de 14; İtalya’da ise 13’tür. Diğer taraftan, Avrupa’nın 

birçok ülkesinde 14–15–16 olarak sınıflandırılırken, çalışma koşulları çocukların 

eğitimlerini tamamlamalarına fırsat verecek şekilde düzenlenmiş ve çocukların 

çalışacakları sektörler ve yaş durumları belirlenmiştir. Bazı ülkelerde ise en düşük 

yaş uygulaması yalnızca çocukların istihdam yaşında değil, aynı zamanda aile ve 

tarım işleri dahil tüm işlerde geçerli kılınmıştır (TÜRK-İŞ, 1993: 23,24).   

 Çocuk işçiliği dünyanın gelişmekte olan birçok ülkesinde olduğu gibi 

Türkiye’de de en önemli toplumsal-ekonomik sorunlardan birini oluşturmaktadır. 

Anayasamızın 50. maddesinde yer alan “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne 

uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ruhi yetersizliği 

olanlar çalışma şartları bakımından özel korunurlar” hükmü ile 42. maddesinde yer 
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alan “İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet 

okullarında parasızdır” hükümlerinden hareketle, kanunlarda çocukları korumaya 

yönelik diğer hükümler ve ülkemizin onaylamış olduğu Uluslararası 

Sözleşmelerdeki taahhütler de dikkate alınarak çocuk işçiliğinin önlemesine yönelik 

kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemiz 1992 yılında Uluslararası Çalışma 

Örgütü-Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programına (ILO-IPEC) 

katılarak, 1994 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi, 1998 

yılında İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 sayılı ILO Sözleşmesini ve 2001 

yılında ise 182 sayılı Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesi İçin Acil 

Önlemler Sözleşmesini onaylayarak çocuk haklarının korunması ve çocuk işçiliğinin 

önlenmesi yönünde kararlılığını ortaya koymuştur. Ayrıca Uluslararası Çalışma 

Örgütü’nün 182 sayılı sözleşmesi çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığında, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin önlenmesi, çocukların çalışma 

yaşamına girmesinde temel nedenleri oluşturan yoksulluğun ortadan kaldırılması, 

eğitimin kalitesinin ve ulaşılabilirliğinin, toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması 

amacıyla, “Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi” hazırlanmaktadır (Çalışan 

Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi İzmir Projesi Raporu, 2005: 11–12).    

 Nitekim Türkiye’de de çocuklar zorla çalışma yaşamına sokulmakta, ucuza 

sigortasız ve sendikasız çalıştırılmaktadır (Serozan, 2000: 22). 12 yaşının altında 

birçok çocuk, sokakta ve işyerlerinde yasalara ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne 

aykırı biçimde çalıştırılmaktadır. Çalışan çocukların çoğu ev işlerinde çalışmaktadır 

ve genele bakıldığında kız çocuklarının çalışma oranı erkek çocuklarınkinden 

fazladır.  
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Tablo 2- Çocuk İşgücü Temel Göstergeleri; 2006 (Ekim-Kasım-Aralık), (Bin kişi) 

6–17 Yaş Grubundaki Nüfus      16,264 

İstihdam (6–17 yaş)       958 

İstihdam Oranı (6–17 yaş)       5,9 

Kent       457 

Kır       502 

Erkek       632 

Kadın       326 

Tarım       392 

Tarım-dışı       566 

 

 Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2006 yılında yaptığı çocuk işgücü araştırmasına 

göre; 6–17 yaş arası yaklaşık 16 milyon iki yüz altmış dört çocuktan, 958 bini yani 

yüzde 5,9’u ekonomik bir işte çalışmakta, bir başka ifadeyle istihdam edilmektedir. 

502 bin tanesi köyde, 457 bin tanesi kentte çalışmaktadır. İstihdam edilen çocukların 

yüzde 66’sını erkek, yüzde 34’ünü kız çocukları oluşturmaktadır. Türkiye genelinde 

6–17 yaş grubunda istihdam edilen çocukların yüzde 47,7’si kentsel, yüzde 52,4’ü 

kırsal yerlerde yaşamaktadır. Okula giden çocukların sadece yüzde 2,2’si aynı 

zamanda çalışmakta, okula gitmeyen çocukların ise yüzde 26,3’ü çalışmaktadır. 

Çalışan çocukların okula gitme oranı ise yüzde 31,5’tir. Diğer bir deyişle 6–17 yaş 

arası çalışan çocukların yüzde 68,5’i okula gitmemektedir. Şehirde çalışan çocukların 

çoğunluğu sanayi, hizmet ve ticaret alanında çalışmaktadır. Çalışan çocukların yüzde 

40,9’u tarım (392 bin kişi), yüzde 59,1’i tarım dışı sektörde (566 bin kişi) faaliyet 

gösterirken, yüzde 53’ü ücretli veya yevmiyeli, yüzde 2,7’si kendi hesabına veya 

işveren, yüzde 43,8’i ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Köy çocukların yüzde 

90’nı ücretsiz aile işçisi konumundadır. 6–17 yaş grubundaki çocukların yüzde 5,9’u 

ekonomik işlerde çalışırken, yüzde 43,1’i ev işlerinde çalışmakta, yüzde 51’i ise 

hiçbir işte çalışmamaktadır. Ev işlerinde ailesine yardımcı olduğunu ifade eden 7 

milyon 4 bin çocuğun, 4 milyon 289 bin kişi yani yüzde 61,2’sini kız çocukları 
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oluşturmaktadır (TC. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Çocuk İşgücü 

Araştırması, 2006). 

 Bu çocukların çalışma yaşamında yer alış, eş deyişle çalıştırılma nedenleri 

genel olarak; yoksulluk, eğitim düzeyinin düşüklüğü, geleneksel kültür olarak üç ana 

başlık altında incelenmektedir (Şişman, 2004: 4).    

 

 1.3.1.1. Yoksulluk  

 Çocukların çalışma nedenleri ekonomik koşullar, eğitim olanaklarının 

yetersizliği, aile içi şiddet, doğal afetler, savaş, göç, geleneksel bakış açısı vb. olarak 

belirlenebilir. Ancak, 19. yüzyıldan beri çocukların çalıştırılmasının temel nedeni 

yoksulluktur. UNICEF’in 2004 Dünya Çocuklarının Durumu Raporuna göre, 

günümüzde gelişmekte olan ülkelerde doğan her 10 çocuktan dördü aşırı yoksulluk 

içindeki bir dünyaya gelmektedir. Çocuk haklarının yaygın bir biçimde ihlalinin 

temel nedeni de yine yoksulluktan kaynaklanmaktadır.  

 Yoksulluk asgari yaşam standardına ulaşamama ve temel gereksinimlerini 

karşılayamama durumudur. Yoksulluk dar anlamda açlıktan ölme ve barınacak yeri 

olmama durumu iken geniş anlamda yoksulluk gıda, giyinme ve barınma gibi 

olanakları yaşamlarını sürdürmeye yettiği halde toplumun genel düzeyinin gerisinde 

kalmayı ifade eder. 

 Yoksulluğa, çocuk emeği sömürüsünün temel nedeni ve insan haklarının ihlali 

olarak bakmak, öncelikle yoksulluğun sosyal gerçeklikten ve bu gerçekliği yaratan 

koşullardan bağımsız olarak değerlendirilemeyeceği anlamına gelmektedir (Arslan, 

2003: 80). Neo-liberal küreselleşme sürecinde, dünya çapında uygulanan yapısal 

uyum programları, artan işsizlik, sosyo-ekonomik eşitsizlik ve yoksullukla 

sonuçlanmış, yoksulluk da sermaye gibi küreselleşmiştir (Bauman, 1996: 64–65). 

Çocuk yoksulluğunun gerisinde hem evrensel hem de ülkesel eşitsizlikleri artıran bu 

süreç yatmaktadır. Yoksul ülkelerde eğitime, sağlığa ve altyapı hizmetlerine gitmesi 

gereken kaynaklar dış borç ödemelerine gitmekte, bu ülkelere yoksulluktan 

kurtulabilmeleri için verilen krediler ülkeleri borç batağının daha da derinine itmekte, 

çocuklar öğretmensiz, ilaçsız, susuz ve aç kalırken çocukların hakları her gün ihlal 

edilmektedir. Milyonlarca çocuk ailelerinden kopmakta, çalışmak üzere başkalarının 

yanına verilmekte ya da terk edilmektedir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
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Kültür Örgütü’nün (UNESCO) yayınladığı Küresel Eğitim Raporu’na göre 

Türkiye’nin bölge ülkelerine göre eğitime çok daha az pay ayırdığı ortaya çıkmıştır.  

Türkiye, gayri safi milli hasılanın (GSMH) sadece yüzde 3,3’ünü ayırmasıyla, 

eğitime devlet katkısının en az olduğu ülkelerden biri olmaktadır. Türkiye dahil 

gelişmekte olan pek çok ülke sağlık ve eğitim harcamalarını kısma gayreti 

içindeyken, askeri harcamalar konusunda aynı tutumu sergilememektedir (Hatun, 

2002: 31). Dünya Bankası’nın 2000–2001 Dünya Gelişim Raporunda belirtildiği 

gibi: 

“…fakir olmak demek aç olmak demektir, barınacak yeri, giyecek bir şeyi 
olmamak demektir, hasta olmak ama tedavi olmamak, okuma yazma bilmemek 
ama okula gidememek demektir. Fakat fakir insanlar için, fakirlik içinde 
yaşamak bundan daha fazla bir şeydir. Fakir insanlar özellikle kendi denetimleri 
dışında gelişen ters etkilere karşı korunmasızdırlar. Devlet ve toplum kurumları 
tarafından iyi gözle bakılmadıkları gibi bu kurumlardaki söz ve iktidardan da 
dışlanmışlardır (Üşür, 2002: 51).”  
 

 Bu bağlamda, çocuk emeği sömürüsü çocukların insan haklarının ihlalinin 

diğer biçimlerinden bağımsız değildir, çoğu zaman çocuk emeği sömürüsü 

çocukların diğer haklarının yaşama geçirilememesinin ya da ihlal edilmesinin 

nedenidir. Hakim ekonomik ve siyasal yapıda çocuklar, sadece çocuk oldukları için 

ekonomik sömürüye ve hak ihlallerine en açık toplumsal grubu oluşturmaktadır. 

 Türkiye’de ekonomik gelişmişlik düzeyinin geri olması ve adil olmayan gelir 

dağılımı yoksulluk sorununu ortaya koymaktadır. 2006 Yoksulluk Çalışması 

Sonuçlarına göre, uluslararası yoksulluk sınırı, satın alma paritesine göre kişi başına 

günlük 1 $’dır. Bu durumda, Türkiye’de kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanlarda 

yoksulluk oranı yüzde 31,98 iken, kentsel yerlerde yaşayanların yoksulluk oranı 

yüzde 9,31’dir.  

 Ayrıca hızlı kabul edilecek bir nüfus artışı toplam nüfus içinde çocukların 

oransal payını arttırmaktadır. Ancak çocukların sayısal artışına bağlı olarak 

arttırılması gereken sağlık, eğitim vb. sosyal hizmet yatırımları çeşitli nedenlerle 

arttırılamadığı için çocuk işçilerin iş gücüne erken yaşta katılmaları kaçınılmaz 

olmaktadır. Kırsal kesimden kente göçün devam etmesi, kentsel istihdam 

olanaklarının geliştirilememesi ve son yıllarda yaşanan krizler neticesinde 

istihdamda yaşanan daralmalar ve işsizlik, kentsel yoksulluğu ülkemizin sosyal 
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sorunları sıralamasının en üstüne çıkarmakta ve bu yükü çoğunlukla çocuklar 

devralmaktadır (Şişman, 2004: 4). 

 Hanehalkı büyüklüğü arttıkça yoksulluk da artmaktadır. Türkiye genelinde 

2006 yılında hanehalkı büyüklüğü 3 veya 4 kişiden oluşan hanelerde bulunan 

fertlerin yoksulluk oranı yüzde 8,49 olurken, 7 ve daha fazla olan hanelerde fertlerin 

yoksulluk oranı yüzde 42,98 olarak hesaplanmıştır. Hanehalkı türüne göre çocuklu 

çekirdek ailede bulunan fertlerin yoksulluk oranı yüzde 17,41 olurken, çocuksuz 

çekirdek ailelerde bu oran yüzde 10,14’e düşmektedir. Ataerkil veya geniş 

ailelerdeki fertler için yoksulluk oranı ise yüzde 20,24 olarak tahmin edilmiştir (TC. 

Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Çocuk İşgücü Araştırması, 2006). 

Araştırmalara göre, çalışan çocuklar daha fazla nüfuslu ailelerden gelmektedir. Bu 

durum, hane halkı büyüklüğü, yoksulluk ve çocuk işçiliği arasında etkilenmeyi 

gösterir. Türkiye’de çok sayıdaki çocuğun ailelerinin geçimine katkıda bulunmak 

amacıyla çok erken yaşlarda çalışma yaşamında yer aldıkları bilinen bir gerçektir 

(Baştaymaz, 1995: 37).  

 Alt gelirli ailelerden gelen çocuklar, babalarının da aileye sürekli girdi sağlayan 

bir geliri olmadığından, aile bütçesi için önemli bir gelir kaynağı olarak 

görülmektedirler.  

 

 1.3.1.2. Eğitim Düzeyi 

 Çocukların çalışma yaşamında varoluşunun bir diğer önemli nedeni de tek tip 

ve gerçekçi olmayan eğitim sistemidir. Eğitim sorunu, çocuk işçiliğinin önemli bir 

boyutu olup yoksulluğu da yaratan etkenlerin arasındadır. Eğitim düzeyi 

yükseldikçe, yoksul olma riski azalmaktadır. Örneğin, Türkiye’de okuryazar 

olmayanlarda yoksulluk oranı yüzde 33,71 olurken, ilkokul mezunlarında bu oran 

yüzde 14.19, lise ve dengi meslek okulları mezunlarında yüzde 5,2, yüksekokul, 

fakülte ve üstü mezuniyete sahip fertlerde yüzde 1,01’e düşmektedir (TC. 

Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Çocuk İşgücü Araştırması, 2006).  

 Gelişmekte olan çoğu ülkede eğitim alt yapısının yeterince gelişmemiş olması 

ve çocukların eğitim hizmetlerinden yararlanamaması sonucu, eğitim sistemine 

giremeyen ya da herhangi bir aşamada eğitim sisteminden kopan çocuklar, eğer 

ailelerinin de bir gelir katkısına ihtiyacı varsa çalışma yaşamına girmektedir (İlik ve 
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Türkmen, 1994: 6). Ayrıca bu ülkelerdeki eğitim sisteminin sadece popülist 

kaygılarla yapılandırılması çocukların eğitim olmaksızın çalışma yaşamının içinde 

yer almalarının bir diğer nedenidir. İçinde bulundukları ekonomik koşullarda okulla 

çalışmak arasında seçim yapmak zorunda kalan çocuklar çalışmayı seçmek zorunda 

kalmakta ya da aileleri okula gitmelerinin daha iyi iş bulmalarını sağlayacağına 

inanmadığından okula gitmemektedir (Altıntaş, 2003; 55). Örneğin, Türkiye’de 

eğitimli insanlar arasındaki işsizlik oranı, eğitimsizlere göre daha yüksektir. Bu 

durumda eğitimli işsiz olmaktansa, eğitimsiz olmak ama bir an önce ekmek parası 

kazanmak bireyler ve aileler için daha tercih edilebilir bir seçenek haline 

gelmektedir (Kahramanoğlu, 1994: 56).   

 Çocukların okula gitmesini isteyen ailelerse çocuklarına eğitim sağlamanın 

devletin görevi olduğunu kavrayamamakta, çocuklarını okutamamayı kendi 

başarısızlıkları olarak algılamaktadır. Ayrıca aile çocuğunu okutmak istese dahi okul 

masraflarının yüksekliği dolayısı ile bu isteğini gerçekleştirememekte ya da çocuk 

bir yandan eğitimine devam ederken diğer yandan kendi giderlerini karşılamak 

amacıyla çalışmak zorunda bırakılmaktadır (Baştaymaz, 1998: 63).  

 Diğer taraftan çocuk işçiliği ile eğitim arasında da ikili bir ilişki vardır. 

Türkiye’de zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması, çocuk işgücünün azalmasında etkili 

olmuştur. TÜİK anketleri, çocukların eğitimde olmaları halinde çalışma oranının 

düştüğünü, buna karşılık çalışan çocuğun eğitime devam etme ve başarı oranının 

azaldığını göstermektedir. Eğitim programının yetersiz olması, eğitimin maliyeti ve 

ulaşılabilirliğinin zorluğu, eğitimli kesimin karşılaştığı yüksek işsizlik oranı, 

ailelerin bilinçsizliği gibi unsurlar eğitime devamı olumsuz etkilemektedir.  

 Kısaca farklı nedenlerden dolayı çocuk işçilerin çoğu okula gidememektedir. 

UNICEF’in 2004 Dünya Çocuklarının Durumu Raporuna göre, 121 milyon çocuk 

okula gitmemekte ve bunların yaklaşık 65 milyonunu kız çocuklar oluşturmaktadır. 

Oysa eğitim, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik sosyal politikaların önemli bir 

ayağını oluşturmaktadır. Özellikle kız çocuklar için bir tehdit oluşturan cinsel 

istismar ve kaçırma gibi olaylara karşı önemli bir güvencedir. Okula giden bir kız 

çocuğunun ev dışında sömürücü nitelikteki işlerde çalışma oranı daha düşük olduğu 

gibi, evdeki iş yükünün de bir ölçüde hafiflemesini sağlayacaktır (Koray ve Alev, 

2003: 499).  
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 1.3.1.3. Geleneksel Kültür 

 Çocuk işçiliğinin diğer bir nedeni geleneksel bakış açısıdır. Kırsal kültürde 

çocuk, yetişkin rolünü çok erken yaşlarda üstlenmektedir. Kız çocukları, anne 

tarlada olduğu için ev işlerini ve kardeşlerinin bakımını üstlenirken, erkek çocuklar 

da hayvanların otlatılması, tarlada yetişkinlere yardım gibi işlerde çalıştırılmaktadır.  

 Çocuk, ücretsiz aile işçisi olarak çalışmakta, toplum da bu yapıyı normal 

karşılamakta ve kültürel bir değer olarak benimsemektedir. Göç sonrasında kentsel 

alanda da devam eden bu geleneksel kültür açısından, çocuğun evde veya tarlada 

ücretsiz aile işçisi olarak çalıştırılmasıyla, herhangi bir iş yerinde ücret karşılığı 

çalıştırılması arasında herhangi bir fark yoktur. Hatta çalışma yaşamında ücretli 

olarak yer alma aileye parasal bir katkı sağladığı için daha çok kabul görmektedir 

(Bulut, 1996: 58). Çalışma, eğitim önceliği yerine geçmektedir. Türkiye’de özellikle 

de kırsal alandan gelen ailelerde kadınların çalışma yaşamında yer alışı genellikle 

kabul edilemez olduğundan baba ile birlikte öncelikle erkek çocukların ama 

gereksinim duyulursa da kız çocukların çalışması öne çıkabilmektedir. Kentlerde 

eğitim masraflarının yüksekliği ya da eğitimli işgücünde yaşanan işsizlik aileleri, 

çocuklarını meslek edinmeleri için çalıştırmaya yöneltmektedir. Her iki durumda da 

aile çocuğu eğitim yerine gelir getirici faaliyetlere zorlayarak çocuğun gelecekteki 

istihdam ve gelir imkanlarını ortadan kaldırmakta ve çocuklarını da, düşük gelirli, 

yoksul, çok çocuklu, eğitimsiz bir sosyal ortama itmektedir. Bu düzen ise 

yoksulluğun yayılmasına neden olmaktadır (Baştaymaz, 2000: 296). 

 Belirli yörelerde ve ailelerde, çocukların kendi büyüklerinin izinden gitmeleri 

gibi bir gelenek vardır. Bir ailenin örneğin deri tabaklama gibi tehlikeli bir işte 

çalışma geleneği varsa, bu ailenin çocuklarının da aynı tehlikeli sürece girme 

olasılığı yüksektir. Çocuklardan sürekli olarak ailenin diğer üyelerine yardım 

etmeleri istenir. Başka bir deyişle, yoksulluktan kurtulmak için çalışmak zorunda 

kalan çocuklar, gerekli mesleki eğitimi alamadıklarından, gelecekte daha iyi ücret 

kazanabilecek işler yerine vasıfsız emek getiren düşük ücretli işlerde çalışmak 

zorunda kalacaklarından yoksulluğun kıskacından kurtulamayacaklardır (UNICEF, 

2000: 260).  

 Sonuç olarak, çalışma yetişkinler için olduğu kadar çocuklar için de bir hak 

olarak kabul edilebilir. Çocukların çalıştırılmasıyla ilgili ulusal ve uluslararası 
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düzenlemeler, çocukların çalıştırıldığı ön kabulüne dayanmakta ve çocuk emeğinin 

ucuz işgücü olarak kullanılmasına yasal bir çerçeve oluşturmaktadır. Mevcut 

ekonomik yapının, işsizlik ve ucuz işgücü kullanımını ortadan kaldırmak bir yana 

bunlar olmadan süremeyecek olması, bütün sosyal önlemleri boşa çıkarmaktadır. 

Dolayısıyla, çocuk emeği sömürüsünün nedenlerini hedef alan politikaların 

üretilemediği, mevcut kazanımların bile geriye çekildiği bugünün şartlarında yasal 

düzenlemeler somut karşılıklar bulamayacak, çocuk işçiliğini zorunlu kılan 

koşulların, yoksulluğun ortadan kaldırılmasını hedefleyen ekonomik, sosyal ve 

siyasal değişiklikleri göze almayan hiçbir düzenleme tek başına hiçbir anlam ifade 

etmeyecektir (Altıntaş, 2003: 17). 

 

 1.3.2. Sokakta Yaşayan Çocuklar 

 Çocuk Hakları Komitesi (ÇHK)’ye göre, sokak çocukları, aile ortamından 

yoksun bırakılmış çocukların haklarını düzenleyen 20. madde kapsamında 

düşünülmemelidir. Çünkü sokak çocukları, “aile ortamlarından yoksun bırakılmış 

çocuklar” değil, daha çok ekonomik nedenlerle sokağa itilmiş çocuklardır (UNICEF, 

2000: 263).  

 ‘Sokaktaki çocuklar’ ve ‘sokağın çocukları’ kavramları ile anlatılmak istenilen 

her zaman açık değildir. Sokak çocukları teriminin, çocukları etkileyen çeşitli 

durumları kapsayan genel bir ifade biçimi olması hem araştırma proje planlamasında 

hem de çocukların hizmetlerden yararlanması konusunda bir sorun oluşturmaktadır. 

Gerçekten de kimi çocuklar sokakta çalışmaktadırlar, ama bir evleri vardır, kimileri 

terkedilmişlerdir ya da evsiz kalmışlardır, kimileri evlerindeki olumsuzluklardan 

kaçmışlardır; içlerinde fuhuşa ya da uyuşturucu kullanımına itilenler vardır.  

UNICEF, 1980’li yılların sonuna doğru, Güney Amerika deneyimlerinden edindiği 

fikirlerle, sokaktaki çocuklar ile sokağın çocukları ayrımını şöyle yapmıştır (Ennew, 

2003: 15, 17):  

“Sokaktaki çocuklar ailesinden giderek daha az destek alan, ailenin geçim 
sorumluluğunu sokaklarda, pazarlarda çalışarak paylaşmak zorunda kalan 
çocuklardır. Bu çocuklar için yaşadıkları evler, oyun, kültürel faaliyet ve günlük 
yaşam mekanları olmaktan çıkmıştır. Yine de, sokaklar bu çocukların günlük 
faaliyetlerde bulundukları mekanlara dönüşmüş olsa da çoğu akşam evlerine 
dönmektedirler. Aile ilişkileri bir yandan bozuluyor olsa da, hala kesin olarak 
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evlerine bağlıdırlar ve yaşamı hala ailelerinin bakış açısından görmeye devam 
ederler.”   

 Bu gruptaki çocuklar çocuk işgücü kapsamında değerlendirilmektedir. Çünkü 

ailelerinin yoksulluğu yüzünden, ailelerinin gelirlerine katkıda bulunmak ve kendi 

kişisel harcamalarını karşılamak için çalışma yaşamına girmiş kişilerdir (Bulutay, 

1995: 15).  

 Sokağın çocukları ise, günlük geçimlerinin mücadelesini, ailelerinden hiçbir 

destek almaksızın, yalnız başlarına veren daha küçük bir gruptur. Bu çocuklar 

genelde terkedilmiş olarak adlandırılırlar ve ailesizdirler (Ennew, 2003: 15). Bu 

gruptaki çocuklar da çocuk işgücü olarak adlandırılabilir. Çünkü bu gruptaki 

çocuklar özellikle illegal işlerde kullanılmaktadır ve istismara en açık grup olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 Yapılan bu tanımlamalar dikkate alındığında, sokaktaki çocuklar ve sokağın 

çocukları, çalışan çocukların alt kümesini oluşturmaktadır. Aslında, sokak 

çocuklarının, sokaktaki çocuklar ya da sokağın çocukları olarak hangi kategoride 

tanımlanırsa tanımlansın, yaşamlarında benzer sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu 

sorunlar; 

 ● Sokak çocukları sorununun temelinde, Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan ve 

hızlanan kentleşme, kentsel yoksulluk (gelir azlığı, sağlıksız çevre koşullarında 

yaşamını sürdürme, adalet, eğitim, sağlık hizmetlerinden daha az yararlanabilme, 

şiddete daha açık olma ) ile aile istismarı ve göç hareketleri yatmaktadır.    

 ● Bu çocuklar modern çocukluk anlayışına uzak çocuklardır. 

 ●  Aileleri toplumun genel düzeyine yetişemediği gibi, evleri çocuğun 

yaşamının merkezi, oyun alanı da değildir.  

 ● Sokak çocukları genellikle aileleri tarafından ihmal edilmiş ya da istismara 

uğramış çocuklardır.   

 ● Toplumun bir kısmı bu çocukları topluma zarar veren insanlar olarak 

görürken; diğerleri, onlara acımakta ve onları kurtarmaya çalışmaktadır. 

 ● Sokak çocukları genellikle sorun ya da kurban olarak algılanmaktadır.  

 Ennew’in de belirttiği gibi; sokak çocukları kanundışı ya da kimsesiz figürler 

olarak değil, kişisel bir tarihi, sorunları, ihtiyaçları ve umutları olan bireyler olarak 

görülmelidir (2003: 13).  
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 Unıcef’in istatistiklerine göre, dünyada 100 milyonun üzerinde sokak çocuğu 

bulunmakta ve tahminlere göre, 71 milyonu sokaklarda çalışmakta, 23 milyonu 

sokakta çalışmakta ve yaşamaktadır. Bu çocukların yedi milyonu terk edilmiş 

çocuklardır. Sokak çocukları en fazla Latin Amerika ülkelerinde yaşamaktadır. Yine 

tahminlere göre Latin Amerika ülkelerinde sokak çocuklarının sayısı 50 milyona 

kadar çıkmaktadır. Sokakta çalışan çocukların en fazla bulunduğu ülke ise 

Hindistan’dır. Hindistan’da 44 milyon çocuk sokakta çalışmaktadır. Ancak, sokak 

çocuklarının tek bir tanımı olmadığı için kesin sayılara ulaşılamamaktadır 

(Sapancalı, 2003: 118).  

 Sokaktaki çocuk profillerine bakıldığında şöyle bir kategori ile karşılaşmak 

mümkündür:  

 Sokakta Çalışan Çocuklar: Herhangi bir nedenle ailesine ekonomik katkı 

sağlamak amacıyla, okuldan artan zamanında yada hiç okula gitmeden tüm zamanını 

sokakta her türlü riske açık olarak para kazanmaya çalışan çocuk. 

 Sokakta Dilenen-Dilendirilen Çocuklar: Ailenin kendi isteği ile yanında ya 

da bağımsız olarak çeşitli şekillerde para kazanmak amacıyla dilendirilen çocuk. Bu 

çocukların dönem dönem aileleri tarafından yabancı yetişkinlere dilendirilmek 

amacıyla kiraya verildikleri gözlenmektedir. 

 Terk Edilmiş Çocuklar: İstenmeyen ya da gayri meşru ilişkilerden doğan 

ebeveynin kendi isteği ile korumasız olarak terk ettiği çocuklardır. 

 Suça İtilmiş Çocuklar: Bir çocuktaki anti-sosyal eğilimlerin yasa 

müdahalesini gerektirecek duruma dönüşmesi şeklinde tanımlanmaktadır.  

 Sokakta Yaşayan Madde Bağımlısı Çocuklar: Yukarıda saydığımız 

nedenlerden her hangi biri veya birkaçı kapsamında çocuklar öncelikli olarak 

başlangıçta gündüzleri sokakta korumasız olarak kalmakta ilerleyen dönemlerde eve 

geç gitmelerle başlayan ve sonrasında tamamen ailesinden, sosyal çevresinden, 

okulundan kopmuş ve madde kullanan sokağın çocuğu olmuş konuma gelmektedir.  

Sokak sürecine başlayan bir çocuk, öncelikli olarak sokakta yaşayan evsiz 

yetişkinler tarafından istismar (tecavüz, hırsızlık vb.) edilmektedir. Ayrıca, kentlerin 

mevsimsel çekiciliği, renkliliği, sınırsız ve denetimsiz bir özgürlük sunması 

çocukların sokak sürecine başlama nedenleri ile doğru orantılı olarak 

yoğunlaşmaktadır.  
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Çocuklar maddeyi (Bally-Tiner) üşümemek, açlık hissini, geçmişte yaşanmış 

kötü bir deneyimi bastırma, halüsülasyon görme isteği, rahat, özgür, utanma 

duygularından arınmış kişi konumuna gelme isteği ve en önemlisi saldırma isteği 

öncesi cesaret ve güç kazanmak için kullanmaktadır.    

Çocuklar genellikle madde kullanımına, bir arkadaşın tavsiyesi ile 

başlamaktadırlar. Bally kullanımının günlük on kutuya kadar ulaştığı gözlenmiştir. 

Yapılan araştırmalar, gün geçtikçe madde kullanan birey sayısında bir artış 

meydana geldiğini ifade ettiği gibi madde kullanım yaşının da düştüğünü açıkça 

ortaya koymaktadır (Şahin, 2002: 6). 

 Türkiye’de de sokak çocukları sorunu, 1990’lı yılların başında hızla artan bir 

sorun olarak görülmeye başlanmıştır. Önceleri ‘korunmaya muhtaç çocuk’ olarak 

tanımlanan sokak çocukları, sayılarının giderek artması ve yaşam koşullarının 

ağırlığı nedeniyle önce medyada daha sonra da yasal düzenlemelerde ‘sokak çocuğu’ 

olarak adlandırılır olmuşlardır (Alada, 2002: 254).   

 Karatay’a göre, Türkiye’de sokak çocukları olgusu, 1980’li yıllarda neo-liberal 

politikaların yol açtığı yoksullaşma ve eş zamanlı olarak terörün neden olduğu 

zorunlu göçler ile ortaya çıkmıştır (2003: 98). Türkiye’de terör nedeniyle 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nden ülkenin batısına doğru insanların 

göçmek zorunda kaldıkları bilinen bir gerçektir. Yaşadıkları yerden, mal, mülk ve 

haklarından olan insanlar bildikleri işi (tarım) yapamaz hale gelmiş, göçün yarattığı 

yoksulluk çocukların çalışmasını zorunlu kılmıştır.      

 Sokaklarda yaşayan çocuklar tüm zararlı alışkanlıkları edinme riski altındadır. 

Bu durumda sadece kendileri için değil toplumun tüm kesimleri için bir risk 

oluşturmaktadırlar. Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde aile içi baskıdan, 

şiddet ve tacizden kaçarak sokağa sığınan binlerce çocuğun bulunduğu tahmin 

edilmektedir. Sokak Çocukları Derneği Başkanı Yusuf Kulca sadece İstanbul’da 20 

bin dolayında sokak çocuğu olduğunu belirtmektedir. Kulca’ya göre Türkiye 

genelinde bu rakam 80 binlerdedir (Doğan, 2000: 237). 
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 Türkiye’de sokak çocuklarının genel durumu hakkında şu genel verilere 

ulaşılmaktadır;  

 • Sokak çocuklarının çoğunluğunun ergenliğin ilk döneminde bulundukları, 

13–15 yaş grubunda bir yığılma olduğu gözlenmektedir. 

 • Sokak çocuklarının tamamına yakınını erkek çocuklar oluşturmakta ve yüzde 

82’ye varan bir oranda parçalanmış ailelerin çocuklarından meydana gelmektedirler.    

 • Sokak çocuklarının başta yaşama hakkı olmak üzere tüm insan hakları ihlal 

edilmektedir. Bu ihlal, keyfi gözaltına almadan işkenceye, kaçırılmaya, suça ve 

fuhuşa itilmeye, madde bağımlılığına, evsizlik, eğitimsizlik ve yoksulluğa kadar 

uzanmaktadır. 

 • Büyük şehirlerde çalışan çocuklar hava kirliliğinin etkilerine ve kaza riskine 

açık hale gelmektedir.  

 • Çocukların çoğu okula gitmemekte, gidenler de bir süre sonra okulu terk 

etmektedir.  

 Kısaca, “artık sadece ülke içindeki ekonomik eşitsizliklerin değil, gelişmiş 

ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasında her gün daha fazla açılan uçurumun da en 

gözle görünen sonucu olan sokak çocukları toplumsal maliyetin en ağır taşıyıcısı” 

durumundadırlar (Alada, Sayıta ve Temelli, 2002: 265). Kapitalizmin yapısal 

şiddetinin en yoğun yaşanmakta olduğu küreselleşme döneminde, sistemin piyasa 

dinamiklerini yaşamın her alanına hakim kılma çabası kamusal alanın daralması 

yönünde baskı yapmakta ve bu baskı piyasayla özdeşleşemeyen kesimleri hızla 

dışlamaktadır. Bu dışlama ilişkilerinde toplumsal yaşam alanında tutunma 

mekanizmalarından yoksun olan kesim sokak çocuklarıdır. Sistemin şartları 

süregeldikçe, devletin mükellef olduğu kamusal hizmetleri sivil toplum 

kuruluşlarına, vakıflara havale etmesiyle sadece hayırseverlik, sözde kanun tedbirleri 

ve geçici parçacı çalışmaları ile sorunun üstesinden gelemeyeceği açıkça 

görülmektedir.     
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 1.3.3. Fahişe Çocuklar  

 Çocuk fuhuşu tüm toplumlarda her zaman var olan evrensel, kentsel ve 

toplumsal bir olgudur. Yetişkinlerin cinsel tatmin amacıyla çocukla ilişki kurması, 

onu fuhuşa ve pornografiye yöneltmesi cinsel sömürü olarak tanımlanmaktadır. 

Birçok ülkede çocukların cinsel ilişkiye rıza göstermelerinin mümkün olmadığı 

varsayılan asgari bir yaş belirlemesi vardır. Bu yaş genellikle evlenme yaşıdır. 

Böylece rıza gösterme yaşının altındaki çocuklarla cinsel ilişki kuranların ırza geçme 

ile suçlanabilmesine olanak sağlamaktadır.  

 Çocuk cinselliği aynı zamanda çocuğun sömürülmesi anlamına gelmektedir ve 

fuhuş ve pornografi cinsel sömürünün en ağır biçimleridir. Çocuk fuhuşunda, 

cinselliğini satışa sunanlar 18 yaşının altındaki çocuklar, küçük yaştaki çocukların 

cinselliğini satın alanlar ise yetişkinlerdir. Bazen de söz konusu alışverişin içinde 

çocuğun hizmetini pazarlayan, onu özendiren ya da zorlayan ‘aracı’ olarak bilinen 

bir başka erişkin birey de yer almaktadır. Konuyla ilgili literatürde kullanılan seks 

işçisi kavramı, bir olumsuzluk belirtmemekte, fuhuşun bir iş olarak algılanmasına 

neden olmaktadır. Üstelik bu çocuklar genellikle mağdur-ezilen değil, suçlu 

sayılarak “öteki”leşmektedir (Küntay, 2002: 146).   

 Fiziki, ruhsal ve sosyal konumları gereği cinsel sömürüye en açık grup 

çocuklardır. Fakat yaşanan toplumsal ve ekonomik dönüşümlerde ya da krizlerde, 

yoksulluk, şiddet, savaş, doğal afetler gibi nedenlerden dolayı bazı çocuklar cinsel 

sömürüye daha fazla maruz kalabilmektedir. ÇHK risk altındaki çocukları; kız 

çocukları, yoksulların çocukları, azınlık veya yerli halkların çocukları ile silahlı 

çatışmadan etkilenen çocuklar, sokakta çalışan veya yaşayan çocuklar ve kurumlara 

yerleştirilen ve iletişim güçlüğü çeken özürlü çocuklar şeklinde sıralamaktadır 

(Elkitabı, 2000: 457). Cinsel sömürüye açık çocuklar arasında en büyük grubu 

sokakta çalışan veya yaşayan çocuklar oluşturmaktadır. Çünkü yaşamını sokakta 

sürdüren çocuklar barınak bulmak, karnını doyurmak ve kullanıyorsa uyuşturucu ve 

alkol için para bulmak zorunda kalıp, kolaylıkla fuhuş sektörüne itilen gruptur.  

 Diğer bir risk grubunu da askere alınan kız çocukları oluşturmaktadır. 

Genellikle kız çocukları diğer (erkek) askerleri rahatlatmak için askere 

alınmaktadırlar. Kızların silahlı çatışma ortamında cinsel sömürüye maruz kalması iç 

kanama ve diğer yaralanmalar, korunmasız cinsel ilişki nedeniyle AIDS’e 
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yakalanma riski, hamile kızların sağlıklı ortamda doğurmaması nedeniyle anne 

ve/veya bebek ölümü, bedensel ve duygusal gelişim üzerindeki yıkıcı etkiler gibi 

kamu sağlığını da tehdit eden sorunlara neden olmaktadır. Silahlı çatışmadan 

etkilenen ve cinsel sömürüye maruz kalan çocukların bir kısmını da mülteci çocuklar 

oluşturmaktadır. Mültecileri hedef alan cinsel şiddet hayli yaygın olmaktadır. 

Kadınlara göre kız ve erkek çocuklar kaçış sırasında veya sığındıkları ülkelerde 

saldırılara daha açık konumdadırlar. Özellikle yanlarında ailesi olmayan ve 

koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar cinsel sömürüye maruz kalmaktadırlar 

(UNICEF, 2000: 459).    

 Çocuklar, dünyanın her yerinde ticari meta olarak görülmekte, alınıp 

satılmaktadır. Dünyada çocuk ticaretinden elde edilen kazancın silah ve uyuşturucu 

kaçakçılığı ile yarıştığı iddia edilmektedir. Çocukların büyük çoğunluğu, aralarında 

polislerin de yer aldığı organize gruplar tarafından kaçırılmaktadır. Kaçırılan 

çocuklar kendilerini seks ticaretinin ve pornografinin içinde bulmaktadır. Bir kez 

fuhuş sektörüne itilen çocuk, artık içinden çıkışı güç koşullar içine savunmasız 

olarak hapsedilmiştir. Fuhuş sektörüne yönlendirilen ticari seks mağduru çocuğun 

müşteri ile ilişkiye girme konusunda istek ve rızası olduğunu düşünmek büyük bir 

yanılgıdır. Talebin olduğu yer ve zamanda, savunmasız olmasından yararlanan 

güçler tarafından bedeni kiralanmak üzere pazara sunulmaktadır. Çocuğun ticari 

amaçla cinsel sömürüsü erken gebelikte, cinsel yolla bulaşan hastalıklarda, çocuk 

fahişeliğinde, alkol ve madde kullanımında, intihar etme ve suç oranlarındaki 

artışlara neden olmaktadır. Dünya genelinde, cinselliği sömürülen çocukların sayısı 

hakkında, bazı ülkelerde yeterli alt yapı bulunmadığı için, bazı ülkelerde ise verilerin 

elde edilmesi istenmediği için, kesin verilere ulaşılamamaktadır. Özellikle Afrika ve 

Latin Amerika ülkelerinde veriler tamamen gözardı edilmiştir. Bu yüzden, istatiksel 

veriler sanayileşmiş ülke kaynaklıdır (Atasoy, 2002: 16). UNICEF’in yayınlamış 

olduğu 2008 Dünya Raporu’na göre, çocuk fuhuşunun yasadışı olması, hastalık 

kapan çocukların sayıları hakkında kesin bilgilere ulaşmayı önlese de, dünyada iki 

milyon 300 bin çocuğun HIV virüsü kaptığı tahmin edilmektedir.  

 Çocuk fuhuşu, çocukların seks turizminde kullanılması ve çocukların cinsel 

sömürüsü ile çocuk pornografisi arasında çok yakın bir ilişki vardır. Çocuk 

fuhuşunun yaygın olduğu ülkeler çocuk pornografisinin temel kaynağı haline 
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gelmiştir. Günümüzde, Japonya, çocuk pornografisinin hem üretim hem de tüketim 

açısından birinci sırada yer alırken, ABD de pazarın önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Çocuklar uluslararası seks turizminin de önemli bir parçasını 

oluşturmakta her yıl bir milyon çocuk Batılı ülkelerden Asya’ya düzenlenen turların 

mağduru olmaktadır. Ayrıca çocuk ticareti, az gelişmiş ülkeler tarafından büyük bir 

fırsat olarak değerlendirilmekte ve birçok durumda ekonomik kazanç adına hoş 

görülmektedir. Örneğin Tayland bugün dünyanın en fazla köle fahişe ihraç eden 

ülkelerden birisidir. Çoğunluğu çocuk olan köle fahişeler, günde on-on beş erkekle 

ilişkiye girmekte, korunmasız cinsel ilişki nedeniyle AIDS olmakta, kürtaj yasak 

olduğu için çocuk doğurmak zorunda kalmaktadır. Hasta olanlar ise genellikle 

sokakta ölüme terk edilmektedir (Bales, 2002: 47–48).  

 Çocukların cinsel yolla sömürülmesinin ya da fuhuş sektörüne 

kaydırılmalarının nedenleri, gelişmiş ülkelerde, aile yapısı, duygusal, fiziksel veya 

cinsel şiddet, sosyo kültürel normların baskısı, çocuğun aile çevresinden 

uzaklaşması, sosyal hizmetlerin eksikliği, uyuşturucu bağımlılığı olarak 

gösterilirken; gelişmemiş ülkelerde sosyal ve ekonomik dönüşümlerin yarattığı 

yoksulluk, toplumsal ve ailesel çözülmeler olarak görülmektedir (Küntay, 2002: 

150).  

 BM Genel Kurulunun 51. Oturumu için hazırlanan ara dönem raporuna göre 

çocukların ticari amaçlarla cinsel sömürülerinde ortak bazı noktalar vardır. Raporda 

bu ortak noktalar şu şekilde ele alınmaktadır (UNICEF, 2000: 466): 

i. Görünmezlik: Fuhuş ağına sürüklenen çocuklar genellikle, ya fiziksel anlamda 

ya da nüfus kayıtlarında yaşları tahrif edildiği için kamuoyunun dikkatlerinin 

uzağında kalmaktadır. 

ii.  Hareketlilik: Olgunun görünmez niteliği genel ev, otel, bar gibi geleneksel 

çalışma alanlarının dışındaki alanları da gündeme getirmektedir ve işin 

yapıldığı yerler sıkça değişmektedir. 

iii.  Küresellik: Konunun çocuklar açısından taşıdığı ciddiyet bölgeden bölgeye 

ya da ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, raporlar bu anlamdaki çocuk 

istismarının dünyanın her köşesinde olduğuna işaret etmektedir. Olgunun 

bulaşıcı niteliği, gönderen ve alan ülkeler arasındaki çizginin 

bulanıklaşmasına yol açmaktadır. Bu arada arz yanını sağlayan ülkeler olarak 
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bilinen ülkelerin zamanla talep eden ülkeler haline geldikleri de 

görülebilmektedir. Benzer biçimde bu zamana dek talep yanında görülen 

ülkelerin çocukları da kendi ülkelerinde ya da başka ülkelerde bu ağın 

mağdurları durumuna gelmektedir. 

iv.  Yaygınlaşma: Başka etmenlerin yanı sıra AIDS’e ya da cinsel ilişki yoluyla 

bulaşan hastalıklara yakalanma korkusu gençlerle cinsel ilişki yönelimlerini 

arttırmaktadır. Çocuklar, daha önceleri yetişkin fahişelerin yerine geçerlerdi. 

Oysa bugün çocuklara yönelik belirli bir tercih vardır ve bu da çocukların 

seks piyasasındaki değerini arttırmaktadır.  

v. Yüksek Kar: Bu işin çok karlı olduğunu iş sahiplerinin yalnızca kendi adına ve 

kişisel olarak yapanlardan öteye geçtiğini göstermektedir. Çocuk fuhuşu 

genellikle çocukları bu işe sistematik yöntemlerle çeken, örgütlenmiş, 

uluslararası planda faaliyet gösteren ve ayrıca uyuşturucu ticareti gibi işlerle 

de uğraşan kesimlerce örgütlenmektedir.   

 Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun Özel Raportörüne 

göre, hala aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çoğu ülkenin, fuhuş batağına 

saplanmış çocukların mağdur olduklarını gözardı ederek çocukları suçlu 

saymalarından ciddi kaygı duyduğunu belirterek, ülkelerin yasal düzenlemelerini 

yeniden gözden geçirmelerini ve çocuklara hiçbir zaman yaptırım uygulamamaları 

yönünde uyarılmalarını talep etmiştir (Küntay, 2002: 155).   

 Unıcef’e göre çocuk fuhuşunu ve pornografisini önlemek için alınacak 

önlemlerin başında okullaştırma gelmektedir. Yasal düzenlemeler okullaştırmayı 

izlemeli ve çocuklar bulundukları koşullardan çıkarılmalıdır. Çocuklara yönelik 

ayrımcılık önlenmediği sürece çocuk fuhuşu ve pornografisi önlenemeyecektir. 

Çocuğun cinsel sömürüsü hakkında yaptırım gücü olan herkese ve kuruma kendi 

yetkileri ile çocukları koruma sorumluluğunu üstlenmek görevi düşmektedir 

(Chossudovsky, 1999: 83–86). Küreselleşen dünyada çocukların haklarını korumak 

adına güçlü sosyal politikaları olan ve bunları izleyen, toplumun güçsüz kesimleri 

için sorumluluk duyan bir devlet ve toplum anlayışı gerekmektedir. 
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 1.3.4. Köle Çocuklar 

 Kölelik bir kurum olarak varlığını ilkçağlardan bu yana sürdürmektedir. Tarih 

boyunca birey de tıpkı nesneler gibi alınıp satılmaktadır. Köle, karşılığı olmayan 

işlerde çalışmaya zorlanmış, dayak yemiş ve satılmıştır. Ancak, kölelik kurumunu 

yeni çağda emek-sermaye ilişkisi geçerlilik kazandırmış, yaygınlaştırmıştır. 16. 

yüzyıldan 19. yüzyıla kadar geçen süreçte insanlar tarla ve madenlerde çalıştırılmak 

üzere ülkelerinden koparılarak ABD ve Avrupa’ya götürülmüşlerdir. Böylece 

Avrupa ve ABD’nin toplam ticaretinin yarısından fazlasını köle ticareti oluşturmuş 

ve kölelik kapitalizme gerekli olan ilk sermaye birikimine kaynak oluşturmuştur 

(Martal, 2000: 370). Ancak, Fransız Devrimiyle kölelik karşıtı hareketler güçlenmiş 

ve 19. yüzyılın ortalarında başta İngiltere ve Fransa olmak üzere ekonomik ve 

insancıl nedenlerle kölelik ve köle ticareti yasaklanmıştır.  

 Köleliğin 19. ve 20. yüzyıllarda ortadan kaldırıldığı iddiası günümüzün 

gerçekleriyle uyuşmamaktadır. İlk sermayenin yaratılma sürecinde olduğu gibi, 

kamusal malların özelleştirilmesi, kamusal borçlanma ve uluslararası borçlanmalar, 

açık işgaller, mülksüzleştirme gibi araçlarla günümüzün sermaye birikim süreci de 

yeni bir kölelik dönemi açmıştır. Köleliğin modern biçimleri arasında, borç köleliği, 

menkul kölelik, evde veya sanayide istihdam amacıyla gerçekleştirilen kadın ve 

çocuk ticareti, cinsel kölelik, kaçırılan ya da borçlandırılan çocukların silahlı 

çatışmalarda kullanılması, organ satışı amacıyla insan kaçakçılığı gibi örnekler yer 

almaktadır (Özdek, 2002: 28). İzlenen ekonomik politikaların hissedilir hale 

getirdiği yoksulluk hemen her dönemde köleliğin nedeni olmuştur. Yoksulluğun 

doğrudan etkilediği çocuklar da yeni köleler arasındaki yerlerini almışlardır.  

 Kölelik karşıtı bir örgüt olan Anti-Slavery International’a göre, bugün dünyada 

200 milyondan fazla insan çeşitli kölelik biçimlerine maruz kalmakta, dünya 

üzerinde çalışan çocukların büyük çoğunluğu ise köle olarak çalıştırılmaktadır (Anti-

Slavery International, 2008). Çocuklar, genellikle doğrudan aileleri tarafından 

satılmaktadır. Özellikle, Güney Asya ülkelerinde yoksul ve topraksız aileler için 

çocuklarını satmak ya da başkalarının yanına vermek kaçınılmazdır.  

 Çocuklar, genellikle evde, çiftliklerde, halı dokumada, mücevher yapımında, 

tekstilde, oyuncak yapımında, spor malzemesi imalathanelerinde çalıştırılmakta, 

ürünleri başta Avrupa ve ABD olmak üzere diğer ülkelere satılmaktadır. Batı 
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Afrika’da, çocukların ev işlerinde kullanılmak üzere satılması çok yaygındır. 

Hindistan’da çocuklar gümüş mücevherler yapmakta, Pakistan’da sigara sarmakta, 

tuğla yapmakta ve halı dokumaktadır (Kuklin, 2002: 19). 

 Çocukların köleleştirilme biçimlerinden birisi de insan kaçakçılığıdır. İnsan 

haklarına ve onuruna büyük bir saldırı anlamı taşıyan çocuk kaçakçılığı neredeyse 

salgın boyutlarına varmakta ve giderek yaygınlaşmaktadır. Çocuk kaçakçılığı, 

koruyucu ortamların yıprandığı yerlerde ortaya çıkmaktadır. Sosyal, siyasal ya da 

ekonomik çatışmalar, yetersiz hukuk ve yargı sistemleri, derinleşen yoksulluk, 

eğitimsizlik ya da çocuklara ve ailelere sunulan ekonomik fırsatların yetersizliği ile 

bütünleştiğinde çocuklar kaçakçıların elinde çok daha kolay av durumuna 

düşmektedir. Milyonlarca çocuk ölesiye çalıştırılmak, evlerde ve tarlalarda işe 

koşulmak, evlatlık verilmek, savaştırılmak ve en kötüsü şimdi milyarlarca dolarlık 

bir pazar haline gelen ticari sekse sürüklenmek üzere kaçırılmaktadır. Bu çocuklar, 

acımasızca sömürülmenin de ötesinde, çocukluklarından ve geleceklerinden yoksun 

bırakılmaktadır. 

 Bir yandan ekonomik olarak zora düşmüş olması, öte yandan küreselleşen 

yaşam biçimleri ve reklamların etkisiyle tüketim maddelerine sahip olma isteği, 

sokaklarda savunmasız kalan çaresiz insanları ve çocukları kaçakçılık çetelerinin ve 

suç örgütlerinin eline düşürmektedir (Küntay, 2002: 153). Bir ülkeden diğerine 

kaçırılan ve çetelere borçlu kalan göçmenler dünyanın her yerinde ırgatlık, ev 

hizmetleri, fahişelik gibi çeşitli işlerde çalıştırılmakta, sınırdışı edilme korkusu ve 

tehdidi ile yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır.  

 Türkiye’de de yeni kölelik kapsamında değerlendirilebilecek çocuk işçiliği 

uygulamaları gözlenmektedir. Örneğin, Orta Karadeniz’de her yıl mayıs ayının ilk 

haftasından itibaren kurulan kiralık çocuk pazarlarında yüzlerce çocuk, tarım işçisi 

olarak aileleri tarafından satılmaktadır. Tekirdağ’da 8–15 yaş grubundaki çocuklar 

tuğla fabrikalarında karın tokluğuna çalıştırılmaktadır. Şırnak kömür madenlerinde 9-

13 yaş grubu çocuklar ağır koşullar altında çalıştırılmaktadır. Irgat, çoban, çırak 

olarak çalıştırılan erkek çocuklarla, başlık parası karşılığında evlendirilen kız 

çocukları da Türkiye’deki köle çocuklara örnek verilebilir (Martal, 2000: 373). 

 182 Sayılı Sözleşme ile çocukların köle olarak veya kölelik benzeri koşullarda 

çalıştırılmasının yasaklanmasına rağmen dünyada çocuk köle uygulaması 
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sürmektedir. Köle çocuklar, çok daha ucuz oldukları için daha fazla tercih edilmekte 

ve bu çocuklar tehlikeli koşullarda çalıştırılmakta, cinsel tacize uğramakta, şiddete 

maruz kalmaktadırlar. Üstelik mevcut ekonomik sistem nedeniyle köle çocuklar 

yaşamlarını köle olarak sürdürmektedirler.   

 

 1.3.5. Suçlu Çocuklar 

 Suç olgusu, tarihin en eski çağlarından beri süregelen ve kayıtsız şartsız tüm 

toplumlarda görülen sosyal bir olgudur. Kültürden kültüre değişebilme özelliğine 

rağmen, suç evrenseldir. Suçun yetişkin, kadın ve çocuk suçluluğu gibi türleri 

bulunmaktadır. Ancak gelişim özellikleri ve sosyalleşme açısından düşünüldüğünde 

çocuk suçluluğunun özel bir öneme sahip olduğu ortaya çıkacaktır. Çocuk suçluluğu 

diğer suçluluktan çok farklı olmasa dahi, çocuğun ilerleyen yaşları ve toplum için 

ciddi problemleri bünyesinde bulundurmasından dolayı, oldukça kaygı verici olarak 

kabul edilir. 

 Çocuklar, hangi kurallara neden uyulacağını yeterince algılayamazlar, çünkü 

henüz toplumsallaşma sürecini tamamlayamamışlardır. Bu nedenle, yeterince sosyal 

özbenliğe kavuşmamış çocuğa suçlu gözüyle bakmak akılcı ve insancıl değildir. Suç 

işleyen çocuk yoktur, suça itilen çocuk vardır. Suça yönelen çocuk, ailedeki ve 

toplumdaki düzensizliklerin bedelini ödeyen, sonra da topluma ödeten çocuktur 

(Yörükoğlu, 1997: 214).  

 Burt çocuk suçluluğunu, “Bir çocuktaki anti-sosyal eğilimlerin yasa 

müdahalesini gerektirecek duruma dönüşmesi” biçiminde tanımlamaktadır. 

Yavuzer’e göre; çocuk suçluluğunu yetişkin suçluluğundan ayıran en önemli özellik, 

bu dönemin gelişim psikolojisinde problemli ya da geçiş evresi olarak adlandırılan 

bir döneme rastlamasıdır. Yani, ‘yarardan uzak olma’, ‘kötü niyetle işlenmiş olma’ 

ve ‘olumsuzluk’ çocuk suçluluğunun özellikleri arasında sayılmaktadır (1993: 32).   

 Çocuğu suça iten nedenler çok çeşitlidir. Bu etmenler genel olarak aile, okul, 

toplum ve kişinin bireysel özellikleri olarak sınıflandırılabilir. Çoltu ve diğerlerine 

göre ise; çocuğun suç eylemine yönelmesinde ailenin çocuk sayısının, ekonomik 

sorunların, eğitim sisteminin, genetik faktörlerin, zekanın, köyden kente göçün, evsiz 

sokakta yaşamanın, bedensel-ruhsal hastalıkların, uyuşturucu ve alkol bağımlığının 

önemli rolü bulunmaktadır (Güleç, 2002: 354). Bu gruptaki çocuklar hangi 
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nedenlerle suça itilirse itilsinler, rehabilite edici önlemler alınmadığı takdirde suç 

davranışlarının içeriği büyüyerek pekişmekte ve geleceğin suçlu gruplarını 

oluşturmaktadır. 

 Suçlu diye nitelenen çocuk, aslında birçok haktan yoksun bırakılan, dolayısıyla 

yasadışı yollardan hakkını almaya zorlanan çocuktur. Ezilmişliğine, dışlanmışlığına 

tepki gösteren çocuktur. Türk Hukuk Sistemi’ne göre suçlu çocuk, bir ceza hukuku 

kuralını ihlal etmiş 18 yaşından küçük kimsedir. Türk hukuk sisteminde yetişkinler 

için suç oluşturan davranışların, çocuklar için de aynen geçerli olması çocuk 

suçluluğu açısından son derece dikkat çekicidir. Ancak, Türk hukuk sistemi 18 yaşın 

altındaki çocuklara belli oranlarda indirim yapmaktadır. Buna göre 11 yaşını 

bitirmemiş olan çocukların ceza ehliyeti yoktur (Sevük,1998: 14).  

 Genel olarak çocuk ve gençlerin işlemiş oldukları suçlara bakıldığında 3–5 

kişilik gruplar halinde işlendiği dikkat çekmektedir. Kriminoloji, çocuk suçluluğu ve 

oyun grubu arasında bir ilişki olduğunu kabul etmektedir. Çocuk ve gençler, bazen 

farketmeden oyunu ileriye götürmek suretiyle, bazen de heyecan duymak, gençlik 

çağının maceracı ruhunu tatmin etmek için suça yönelmektedirler (Zulliger,1996: 

72).  

 TBMM Gençler Arasında Artan Şiddet Eğilimlerini Araştırma Komisyonu 

Uzmanı Prof. Dr. Adem Solak'a göre; Amerika'da çocuk suçlarında artış hızı yüzde 

10, dünya ortalaması ise yüzde 20'nin altında seyrediyorken, Türkiye’de bu rakam % 

40' ı aşmaktadır. 2006 yılında Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan 18 yaş altındaki 

genç ve çocuk sayısı 2115 iken bu sayı 31 Mart 2007'de 2637'ye ulaşmıştır. Yani 

çocuk suçlarında artış hızıyla ilgili olarak İngiltere'nin üç yılda geldiği noktaya 

Türkiye'nin ulaşması sadece üç ay sürmektedir (2008: 5). 

Türkiye’deki çocuk suçluluğuna bakıldığında çeteleşmenin ve 

uzmanlaşmanın yabancı ülkelerdeki kadar yaygın olmadığı gözlenmektedir. Son 

zamanlardaki kapkaç olaylarında görülen küçük gruplar çete olarak değerlendirilmiş, 

fakat yakalanan genç ve çocukların günübirlik düşüncelerle bu tür suçlara 

yöneldiklerini ve çok da uzmanlaşmış gruplar olmadıkları görülmüştür. Bu da 

Türkiye’de çete ve organize suçların, çocuk suçluluğunda çok fazla bir orana sahip 

olmadığını göstermektedir (Sevük,1998: 17).  
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 Ankara Ticaret Odası’nın (ATO), çocuk suçluluğunun farklı boyutlarına ışık 

tutan, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Tevkif ve 

Cezaevleri Genel Müdürlüğü’ne ait verileri derleyerek hazırladığı “Çocuk Suçlular” 

raporuna göre, Türkiye’de çocuk suçlu sayısı hızla artmaktadır. Bu rapora göre;  

 ● 2005 yılının ilk 6 ayında toplam şüpheli sayısı 204 bin 38 kişi iken, çocuk 

şüphelilerin sayısının 29 bin 968 olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle toplam 

şüphelilerin yüzde 15’ini çocuklar oluşturmaktadır. 

 ● Çocuk şüpheli sayısı 2001 yılında 43 bin 808 iken, 2004 yılında yüzde 18 

artışla 51 bin 900’e, 2005 yılının ilk 6 ayında ise 59 bin 968’e ulaşmıştır. 

 ● Çocuklar tarafından şahsa karşı işlenen suçların başında yüzde 58 ile müessir 

fiil (kasten yaralama, ihmal ve kazaen yaralama, darp) gelmektedir. Bunların içinde 

yüzde 51 ile “darp” ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 46 ile “kasten 

yaralama” yer almaktadır. 

 ● 2000 yılında 88 bin 991 olan çocuk sanık sayısı, yüzde 40 oranında artış 

göstererek 2003 yılında 124 bin 620’ye yükselmiştir. Bunların 28 bin 888’i çocuk 

mahkemelerinde, 95 bin 732’si ceza mahkemelerinde hakim karşısına çıkmıştır. 2003 

yılı rakamları her 100 bin çocuktan 1,197’sinin yargı ile tanıştığını göstermektedir. 

124 bin 620 çocuk sanıktan yüzde 17’si 12–15 yaşları arasında, yüzde 83’ü ise 16–18 

yaşları arasında olduğu ortaya çıkmıştır. 

 ● 1994–2000 yılları arasında çocuk mahkemelerine açılan davalardaki “çocuk 

sanık sayısı” yıllık ortalama 5 bin 884 iken, 2001 yılında 6 bin 312’ye, 2002 yılında 

7 bin 152’ye ve 2003 yılında 28 bin 888’e ulaşmıştır. 

 ● 2005 yılı Temmuz ayı itibariyle cezaevinde bulunan her 100 kişiden 3’ünü 

çocuklar oluşturmakta, cezaevindeki her 100 çocuktan 87’si ise tutuklu olarak 

bulunmaktadır. Cezaevindeki çocukların yüzde 98’i erkek ve yüzde 31’i 11-15 yaş 

aralığında, yüzde 69’u ise 16-18 yaş aralığındadır. 

 ● İntihara teşebbüs eden her 100 kişiden 20’si çocuk, bunların da yüzde 77’sini 

kız çocukları oluşturmaktadır. 

 ● Son 5 yılda güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısındaki artış 

yüzde 88’dir. 2004 yılında güvenlik birimlerine getirilme nedeni yüzde 64 ile suç 

isnadı, bunların yüzde 19’u mağdur, yüzde 5’i sokak çocuğu, yüzde 9’u madde 

bağımlısıdır. Madde bağımlısı çocukların yüzde 5’ini kız çocukları oluşturmaktadır. 
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 Çocuk, çocukluğu itibariyle kendisini suç işlemeye iten sebepleri 

anlayamayacağı gibi aynı zamanda kendisine uygulanan sert tedbir ve cezaların 

amacını da anlayamayacak ve belki zamanla bu durum kendisinde bu tür hareketlere 

karşı umursamazlık oluşturacaktır. Bu yüzden çocuk suçluluğunda öncelikle suç 

nedenlerinin bilinmesi ve suç nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Çünkü çocuk ne doğuştan kötü ne de doğuştan iyi bir yaratıktır. Her canlı gibi 

çevresi ile etkileşim halinde olan ve sürekli gelişen bir birey olup, iyiye de kötüye de 

açıktır. Sonucu belirleyen yaşantı ve eğitim olacaktır. Küçük yaşta edinilen olumsuz 

tecrübeler çocuk suçluluğunun kaynağını oluşturmaktadır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

ÇOCUK İŞLERİYLE İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLAR VE 

KAMU YAYINCILIĞI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞBİRLİĞİ 

 

 20. yüzyılın ürünü olan radyo ve televizyonun basınla arasında önemli bir fark 

vardır. Bu fark, radyo ve televizyonların kamusal bir alan olan frekansları ve 

atmosferi kullanmasıyla ortaya çıkar. Frekansların kullanımı bazı durumlarda 

devletin tekelinde olabileceği gibi, bazı durumlarda özel girişimcilere devredilebilir. 

İşte bu noktada hem devletin hem de özel girişimcilerin görevi, belli kısıtlamalara 

uyarak kamuya en iyi şekilde hizmet etmek olmalıdır. Kuşkusuz, kamu hizmeti 

yayıncılığının gerekliliğinin nedeni sadece frekanslar değildir. Radyo ve televizyon 

yayıncılarını kamuya karşı sorumlu yapan asıl husus, bu yayınların demografik, 

etnik, kültür vb. farklılıklar göstermeden tüm topluma aynı anda ve yaygın biçimde 

seslenecek bir yapıya sahip olmasıdır. Çünkü radyo ve televizyon yayınlarını takip 

etmek, yazılı basında olduğu gibi, okuma-yazma bilmek ve ek bir ücret ödemek gibi 

zorunluluklar getirmemektedir. Bu nedenle, milyonlarca kişiyi etkileyebilecek 

kapasiteye sahip olan radyo ve televizyon yayınlarını, “kamu yararı”na göre 

düzenleyecek olan yayın ilkelerinin varlığını zorunlu kılmaktadır (Kapani, 1981: 9).     

 Bir kamu hizmeti yayıncısının, uluslararası planda, kamu hizmeti yayıncılığını 

benimseyen diğer kuruluşlarla yakın işbirliğine girmesi ve aralarında bürokratik 

formaliteleri en aza indirgeyerek, daha fazla ortak iş üretmeleri, kaynaklarını 

birleştirmeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir. Teknolojide, mesleki eğitimde ve 

ortak yapımlarda kamu hizmeti yayıncılarının yakın işbirliklerini arttırmanın çok 

yararlı olacağı düşünülmektedir. İşte bu noktada ilgili kurum ve kuruluşların 

ataklığı, girişkenliği söz konusu olmalı, kamu hizmeti yayın kuruluşları ile işbirliğini 

gerçekleştirmesi gerekmektedir (Demiralp, 1996: 1004).    

 Bu doğrultuda, bazı demokratik çözüm önerileri geliştirilmelidir. Kamusal alan 

etkin ve katılımcı yurttaş ile birlikte tanımlandığı sürece, kamusal yayıncılık 

kavramına da yalnızca özel sektörün karşısında kamu kaynaklarıyla ‘devleti temsil 

eden’ anlayışla yaklaşılmayacaktır. Kamusal yayıncılık devlet ile toplum arasında 

bir alanda varolmalıdır. Medya da başta hükümetler olmak üzere ve kamu hizmeti 

yayıncılığını amaç eden diğer kuruluşlarla birlikte ortak hareket ederek çocukların 
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da dahil olduğu toplumun ezilen kesimlerin tüm sorunlarını ve gereksinimlerini 

işleyen yayınlar gerçekleştirmek zorundadır. Ancak, böylece kamunun eşit 

katılımıyla oluşturma amacı başarılı olacaktır.     

  Çocuk hakları, insan hakları kültürünün yapı taşıdır ve toplumun insan 

hakları güvencesinin teminatı sayılmaktadır. Çocuklar, İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi ve diğer anlaşmalarla korunmuş tüm hakların yanı sıra Birleşmiş Milletler 

Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere birçok hakka sahiptir. Bu haklara göre 

hükümetler çocukların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının yanı sıra onların 

medeni ve siyasi haklarını da korumakla yükümlüdürler. Devletler yalnız kendi 

görevlilerinin gerçekleştirdiği ihlalleri değil, ailede ya da toplumdaki diğer bireylerin 

çocuklara uyguladığı ihmal ve suistimalleri de önlemekten sorumludurlar. Devlet bu 

sorumluluklarını çeşitli şekillerde yerine getirmektedir. Bu işlevlerden bir tanesi de 

medya aracılığıyla gerçekleştirilen işbirliğidir.  

 Bu işbirliği ile ilgili kamu hizmeti yayıncılık alanına çerçeve oluşturacak 

birçok belge mevcuttur. Örneğin ÇHS’nin temel anlayışı çerçevesinde hazırlanan ve 

UNICEF tarafından yayınlanmış olan “Çocuk Hakları ve Medya” (Child Rights and 

the Media: Guidelines for Journalist) isimli belgede, çocuğun katılımında medyaya 

yüklenen sorumlulukların içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma 

zorunluluğu yer almaktadır (Unıcef: 2006). Ayrıca, Avrupa Birliği bu hususta, kamu 

hizmeti yayıncılığı yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının, devlet tarafından 

sürekli olarak desteklenmesini ve çocuk hakları ve sorunlarıyla ilgili kurum ve 

kuruluşlarla ortak kamuyu eğitici programların gerçekleştirilmesini üye ülkelere 

zorunlu kılmaktadır (Demiralp, 1996: 1013).     

 Türkiye’de her alanda görülen gelişmeler, çocuk ve çocuk hakları konusunda 

da kendini göstermiştir. 1990’lı yıllarda çocuk hakları ile ilgili, ilerlemeler olmuştur. 

Ancak bu gelişmelerin yine dağınıklığını koruduğu söylenebilir. Yukarıda 

anlatılanlar ışığında Türkiye’de kamu hizmeti yayıncılığı yapan TRT, sosyal 

sorumluluk anlayışı çerçevesinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik gerçekleştireceği 

programlarda bazı kurum ve kuruluşlarla ortak işbirliği yapmak zorundadır. Bu 

kurum ve kuruluşları şu şekilde sıralamak mümkündür: 
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 2.1. Adalet Bakanlığı 

 Çocuk hakları, özel hukuk, sosyal hukuk, kamu hukuku ve uluslararası hukukta 

yer alan kuralların çocuklara tanıdığı yetkileri kapsamaktadır. Çocuk hakları insan 

hakları hukukunun bir parçasıdır.  

 Doğal hukuk, insanın insan olması nedeni ile bağımsız bir değere, dolayısıyla 

doğuştan haklara sahip olduğunu kabul etmektedir. Doğal hukuk açısından çocuk 

hakları, çocuğun hem insan olmasından hem de bakıma ve özene gereksinim 

duyması nedeni ile, doğuştan sahip olduğu haklarıdır. Pozitif hukuk yaklaşımı 

açısından bakıldığında çocuk hakları, kanunlarda ve uluslararası sözleşmelerde 

ayrıntıları ile düzenlenen, yargı organlarınca belirli bir güvenceye dayandırılan, 

koruma yollarına öncelik tanıyan haklardan oluşmaktadır. Çocuk haklarını 

uluslararası alanda devletlerin iç hukuklarında güvenceye almayı amaçlayan ve bir 

pozitif hukuk metni olan ÇHS’de daha önce doğal hukukta yer almayan haklara da 

yer verilmiştir. Pozitif hukuk anlamında çocuk hakları, en geniş biçimde BM Çocuk 

Haklarına Dair Sözleşme’de yer almaktadır. Bu sözleşme dünya çocuklarının ‘insan 

hakları yasası’ sayılmaktadır (Topuzoğlu, 1996:  74). 

 "Sosyal devlet ilkesi" denince korunmaları gereken güçsüz kişiler arasında akla 

ilk gelen çocuklar olmaktadır. ÇHS’nin 40. maddesi çocuklar için kendilerine özgü 

makam, yasa ve usuller öngörmekte, çocukları ceza adalet sisteminin dışında tutarak 

kanunla ihtilaf halindeki çocuklar için koruyucu ve telafi edici bir sistem 

öngörmektedir. Ülkemizde de, bu amaçla Adalet Bakanlığı’nda üniversite ve ilgili 

birimlerle işbirliği sonucunda kurulan “Çocuk Suçluluğu Komisyonu”, uluslararası 

belgelerin de ışığında, infaz yasa tasarısı ile çocuk mahkemeleri yasa tasarısının 

oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrı bir komisyon da “Türk Ceza Kanunu 

Ön Tasarısı” çalışmasını yürütmektedir. Adalet Bakanlığı’ndaki en önemli 

gelişmelerden biri de çocuk suçlarıyla ilgili tüm çalışmalara yön vermek amacıyla 

“Çocuk Gözetim Eğitim ve İyileştirme İşleri Şube Müdürlüğü” nün kurulması 

olmuştur.  
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 Ayrıca 15 Temmuz 2005 yılında Adalet Bakanlığınca çıkarılan “5395 Sayılı 

Çocuk Koruma Kanunu” ile Bakanlık; 

 ● İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûlün izlenmesi ve çocuklar 

hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak 

başvurulmasının sağlanması,  

 ● Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak 

görülmesi, kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun 

paylaşılmasının sağlanması,  

 ● Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda 

yetişkinlerden ayrı tutulmaları,  

 ● 7–18 yaş kız ve erkek çocuklarının çeşitli nedenlerle evden kaçan veya 

sokağa terk edilen her türlü tehlikeye maruz kalanların korunması, bakımı ve 

rehabilitasyonunu sağlayarak topluma kazandırılması,  

 ● Çocuk suçluluğu konusunda Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden 

alınacak istatistiki bilgileri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun sebepleri üzerinde 

incelemeler yaparak önlenmesi için araştırmalar yapmak ve bu hususta yerli, yabancı 

ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, 

 ● Çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında eğitimi 

güç küçüklerin yerleştirildiği kurumlarla küçüklerin zararlı yayınlardan korunması, 

filmlerin küçükler yönünden kontrolü, çeşitli iş yerlerinde çalışan küçükler 

bakımından çalışma şartları, küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal 

servislerin tespiti hususunda ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 

 ● Kendi görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin nez'i ve küçüklere 

vasi tayinine dair işlemleri takip etmeye yönelik tüm faaliyetleri gerçekleştirmekle 

görevlidir. 

 Unutulmamalıdır ki; suç olgusu çocukların geleceklerinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu nedenle çocuk adalet sistemi, çocuk koruma mevzuatı içinde onun 

bir parçası olarak düzenlenmeli, yargıçlar çocuklardan yana daha açık tavırlar 

almalı, çocuk sorunları için özel aile mahkemeleri kurulmalı ve altı çizilmesi 

gereken önemli nokta ise,  bakanlığın yükümlü olduğu bu tedbirlerin etkili bir 

şekilde yerine getirilmesi için, 5395 sayılı yasaya göre gönüllü kuruluşlar, üniversite 
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ve medya gibi toplumsal kurumlarla işbirliğine gitmesi gerekmektedir. Adalet 

Bakanlığı’nın 5395 sayılı çocukları koruma kanununa göre (Madde 45.);  

 “Çocuklar için gerekli her türlü tedbirlerin (eğitim, barınma, çocuk 

rehabilitasyonu gibi) yerine getirilmesi sırasında Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, ilgili diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşların, danışma ve 

işbirliği düzeyinde birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Bu işbirliğinin 

oluşturulmasında ve koordinasyonun sağlanmasında diğer kuruluşlar gibi Adalet 

Bakanlığı da sorumlu tutulmaktadır.”  

  5395 sayılı çocukları koruma kanunu çerçevesinde TRT’nin Adalet Bakanlığı 

ile gerçekleştireceği işbirliğinde, kanuna aykırı davranışlarda bulunan her çocuk için 

onu suça iten sebeplerin ortadan kaldırılmasına öncelik veren bir yaklaşımın 

belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca hazırlanılacak programlar ile 7–18 yaş kız ve 

erkek çocuklarının çeşitli nedenlerle evden kaçan veya sokağa terk edilen ve her 

türlü tehlikeye maruz kalanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonunu sağlayarak 

topluma kazandırılmasına yönelik tüm faaliyetleri gerçekleştirmek için çocuklardan 

sorumlu olan herkesin uyarılması amaçlanmalıdır. 

   

 2.2. Milli Eğitim Bakanlığı 

 Türkiye’de ekonomik yoksulluk, eğitsel yoksulluğu da beraberinde 

getirmektedir. Eğitim, çocuğun yoksulluk döngüsünü kırması için vazgeçilmez bir 

sosyal haktır. Ancak Türkiye’de toplumsal statü açısından en alt toplumsal 

tabakalarda yer alan yoksul ailelerin çocukları, nitelikli eğitimin gerektirdiği en temel 

hizmetlerden (nitelikli eğitim ve öğretmenden, eğitsel materyallerden vb.) bile 

faydalanamamaktadır. Eğitimde alt yapı yetersizliği tüm Türkiye’nin ama en çok da 

Doğu bölgelerimizin yaşadığı sorundur. Bu bölgelerde dil, bilgisayar ve fen 

laboratuarları, rehberlik, müzik odası ve kütüphane yok denecek kadar az, eğitim 

görülen derslikler tıka basa dolu, okul binaları da çürüktür. Eğitimde fırsat 

eşitsizliğini hemen her bölge, il ve ilçede görmek mümkün ama doğu bölgelerimizde 

yaşanılan eğitim eşitsizlikleri katlanarak artmaktadır (İnal, 2007: 24–25).  

 İşte yaşanılan bu sorunlara gerekli önlemler almak amacıyla 14 Haziran 1973 

yılında kabul edilen 1739 sayılı kanununa göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevleri 

şu şekilde belirlenmiştir:  
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 ● Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada 

ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve 

sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, Türk milletinin milli, 

ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, 

ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, hür ve bilimsel 

düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve 

teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli 

kişiler olarak yetiştirmek; 

 ● Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlamak. Maddi 

imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar 

öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka 

yollarla gerekli yardımlar yapmak,  

 ● Her derece ve türdeki ders programlarının ve eğitim metotlarıyla ders araç ve 

gereçlerinin, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına 

göre sürekli olarak geliştirilmesini sağlamak,  

 ● Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler 

almak,  

 ● Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış 

veya bitirmiş vatandaşları yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki ve teknik 

öğretim alanlarında eğitmek, 

 ● Yurt dışında bulunan Türk çocukların öncelikle kültürel kimliklerini 

koruyucu ve yaşadıkları toplumla uyum içinde olmalarını sağlayıcı ve eğitim 

düzeylerini yükseltici önlemleri almak;  

 ● Çocukların ve gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir 

şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak 

için gerekli tedbirlerin sağlanması konusunda ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar 

arasında işbirliğini sağlamak görevini üstlenmiştir.”  

 Eğitim, çocuk istismarının önlenmesinde en önemli araçtır. Milli Eğitim 

Bakanlığı ILO/IPEC projelerinin uygulanmasında da etkin olarak yer almıştır. 

Bakanlık, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çeşitli projeler kapsamında 

belirlenen çalışan çocuğun çalışma hayatından çekilerek yatılı ilköğretim ve lise 

bölge okullarına yerleştirilmesini sağlamıştır. Örgün eğitim için çağ yaşını geçmiş 
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olan çocuklara tamamlama kursları, açık ilköğretim ve açık lise programları 

düzenleyerek eğitimlerini sürdürme olanağı tanımıştır. Zorunlu eğitimin sekiz yıla 

çıkarılması da çocuk işçiliğinin azalmasında çok büyük etki sağlamıştır. UNICEF ve 

üniversitelerle işbirliği içinde, anneye çocuğun yetiştirilmesinde yol göstermeyi 

amaçlayan “Anne Eğitimi Projesi”ni uygulamaya koymuştur. Ayrıca 3308 sayılı 

“Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu” çerçevesinde çalışan çocukların çalışma 

koşullarına ilişkin düzenlemeleri organize etmeye başlamıştır. MEB gerek çalışan 

çocukların eğitime kazandırılması ve eğitim kapasitelerinin arttırılması, gerekse 

eğitim olanaklarının iyileştirilmesi için ILO, Dünya Bankası ve UNICEF ile projeler 

yürütmektedir.  

 1739 sayılı kanun gereğince, MEB’nın kamu yayın kurumu olan TRT ile 

gerçekleştireceği işbirliği sonucunda çocukların yaşadıkları sorunlar göz önünde 

tutularak hazırlanılacak programların amacı, çocuğun öğretimi sürecinde öğretmen 

sağlamada zorluk çekilen matematik, fizik, kimya, biyoloji dallarında müfredata 

uygun programlar aracılığıyla derslerini pekiştirici, deney yapmaya elverişli ortam 

sağlamanın yanında,  eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi, örgün eğitim için 

açık ilköğretim ve açık lise programlarının müfredatlarına uygun olarak eğitici 

yayınların gerçekleştirilmesi, ailenin farklı davranmasında çocuğun dünyasını nasıl 

etkilediği, aile baskısı, cinsiyet ayrımı, eğitim sırasında çocukları bekleyen tehlikeler, 

sınavlar, travmalar, zararlı alışkanlıklar edinme, çocukların eğitimden kopmaması 

için çocuk yardımlarının yapılması gibi konularda ailelere, ilgili kuruluşlara ve 

çocuklara gerekli bilgilerin verilmesini sağlamak ve ilgili tüm kuruluşların bu 

amaçlar doğrultusunda harekete geçirilmesini sağlayabilmektir. 

 Fakat toplumlarda okul eğitimini sınıf atlama, yüksek statü sahibi olmanın en 

önemli mekânı olarak kabul etme gibi bir yaygın anlayış görülmektedir. Topluma 

“hayırlı evlat olmanın” altında yatan asıl neden bu sınıf atlama tutkusudur. 

Toplumdaki bu olumlu imge nedeniyle Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 

çocukların yaşadığı sorunlar konusunda bir şey yapmasına gerek kalmamaktadır.   
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 2.3. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu  

 Günümüzde küreselleşmenin neden olduğu en önemli sorunlardan biri çocuk 

yoksulluğudur. 21. yüzyılın ilk yarısında, dünya üzerinde 1,5 milyar çocuk yoksulluk 

içinde yaşamaktadır. Bu çocuklar, başta sağlık, barınma, temiz su gibi temel 

ihtiyaçları yanında eğitim, katılım gibi sosyal ve gelişimsel haklarını da 

kullanamamaktadırlar (Unıcef: 2006).   

 Türkiye gelişmekte olan bir ülke olmasının bir sonucu olarak hızlı ekonomik 

değişimlerin yaşandığı bir ülkedir. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de 

de 1980–2001 yılları arasında yaşanılan ekonomik krizler, gelir eşitsizliğine, 

sosyoekonomik sınıflaşmanın artmasına ve yoksulluğa neden olmuştur. Bu durum 

Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olması nedeniyle en çok çocukları etkilemiş ve 

çocuk yoksulluğu hızla artmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği 

2004 verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 7 milyon çocuk yoksulluk içinde 

yaşamakta ve çocuklu çekirdek ailede bulunan fertlerin yoksulluk oranı yüzde 17,41 

olurken, çocuksuz çekirdek ailelerde bu oran yüzde 10,41’e düşmektedir (DİE, 2004: 

359).  

 Türkiye’de sosyal ve ekonomik yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkilerinin 

ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi için kabul edilen Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Kuruluş Kanunu olan 2828 sayılı 

kanununa göre:  

  ● Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili esasları, sosyal hizmetler politikası ve 

hedeflerine uygun olarak tespit etmek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak, 

uygulamak ve bu konuda kurum ve kuruluşlar arasında ilgili bakanlık adına 

koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

 ● Öncelikle çocuğun aile içinde yetişmesi ve desteklenmesi için aileyi eğitim, 

danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek, korumaya, bakıma ve yardıma 

muhtaç çocuk, özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi 

ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, 

 ● Çalışan ana babalar ile yurt dışındaki işçilerin çocuklarının bakımı ve 

korunmasını sağlamak amacıyla imkanları ölçüsünde gündüzlü veya yatılı kuruluşlar 

kurmak ve işletmek, 
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 ● Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını 

en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere kaynakların 

yeterliliği ölçüsünde maddi yardımlarda bulunmak amacıyla gerekli hizmet ve 

programları geliştirmek ve uygulamak, 

 ● Kurum görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak amacıyla halkın 

gönüllü katılımını sağlamak ve organize etmek. Toplumun örf, adet ve inançlarına 

göre yapacağı yardım ve bağışlara ilişkin programlar geliştirmek ve yürütülmesini 

sağlamak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında 

işbirliği yapmak, yardımda bulunmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara yol 

göstermek,  

 ● Dernek ve vakıfların sosyal hizmetler alanındaki faaliyetlerini yönlendirmek, 

 ● Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili alanlarda araştırma, yayın ve tanıtma 

faaliyetlerinde bulunmak, uluslararası düzeyde sosyal hizmet uygulamalarını 

izlemek, değerlendirmek ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,   

 ● Toplumun değişen ihtiyaçlarına göre özürlüler ve diğer sosyal hizmet 

alanlarında, kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek, bunun için uygun 

gördüğü sosyal hizmet kuruluşlarını genel esaslar çerçevesinde kurmak ve işletmek, 

 ● Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve 

bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek 

sağlamak; bu amaçla gerekli planları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, 

 ● Doğal afetler nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik 

sosyal hizmetleri önceden planlamak, afetzedelerin ivedi gereksinimlerini 

karşılamaya ve afet sonrası sorunlarını çözmeye yönelik geçici veya sürekli 

hizmetleri yerine getirmek, afetle bağlantılı göçler ve göçmenlerle ilgili her türlü 

sosyal hizmeti gerçekleştirmek.     

 Ayrıca oluşturulan, ‘Çocuk ve Gençlik Merkezler’i aracılığı ile çocuklara ve 

ailelerine rehberlik, eğitim, rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Merkezler 

aracılığı ile sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar okula başlatılmakta, iş ve meslek 

edindirme programlarına alınmakta, ailesinin yanına döndürülmekte, nüfusa kayıtlı 

olmayanların kayıt işlemleri tamamlanmakta, beslenme ve sağlık sorunları 

çözümlenmektedir. 
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 Türkiye’de sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan çocuklara, 

gençlere, yetişkinlere, özürlülere, yaşlılara, ailelere ve topluluklara yönelik maddi ve 

manevi içerikli sosyal hizmetleri planlamak, uygulamak ve uygulamasını teşvik 

etmek, rehberlik sağlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemekle görevli 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili 

olarak IPEC, UNICEF projeleri ve kendi çalışmaları ile önemli katkılar sağlamış ve 

ÇHS’nin Türkiye’deki uygulamalarının izlenmesi ve koordinasyonun sağlanması 

görevi, SHÇK’ye verilmiştir.  

 Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ILO arasında imzalanan 

protokol gereği Çalışan Çocuklar Bölümü oluşturulmuş ve bölüme ülkemizde 

yapılan ILO/IPEC projelerinin koordinasyonu görevi de verilmiştir. Bu kapsamda 

Çalışan Çocuklar Bölümü tarafından ILO ile imzalanan projelerin de gereği olarak, 

Çocuk işçiliği konusu ile ilgili tarafları bir araya getirmek üzere belirli aralıklarla 

danışma kurulu toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda çocuk işçiliğine yönelik 

verileri toplamak ve dağıtmak, kurumlararası eşgüdümü sağlamak ve bu kapsamda 

yapılanların tartışılması ve yapılması planlananların belirli bir program çerçevesinde 

planlanıp uygulanması ve işbirliğini geliştirecek ortamların hazırlanması 

amaçlanmaktadır (ÇSGB, 2009).   

 2828 sayılı kanun gereğince, SHÇEK bu görevlerini yerine getirirken öncelikle 

çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi için ailenin eğitim, danışmanlık 

ve sosyal yardımlarla güçlendirilmesi, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç 

çocukların, özürlü ve yaşlıların tespit edilmesi, bunların korunması, bakımı, 

yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarının sağlanabilmesi için diğer kuruluşlarla 

işbirliğine gitmesi gerekmektedir.   

 Bu nedenle SHÇK’nin TRT ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda, çocukların 

beslenme ve sağlık sorunları, sokakta yaşayan ve çalışan çocukların okula 

başlatılması, iş ve meslek edindirme programlarına alınmaları, bu çocukların 

ailelerinin yanına döndürülmesi için yapılması gerekenler konusunda, çocuklara ve 

ailelerine yönelik rehberlik ve eğitim amaçlı programlar gerçekleştirilebilir ve bu 

programlar aracılığıyla başta aileler olmak üzere kamuoyunda hızlı ve etkili bir 

duyarlığın yaratılması sağlanabilir.  
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 2.4. Türkiye İstatistik Kurumu 

 Gelişmekte olan bütün ülkelerde çocuk istihdamı; nüfus, eğitim, ekonomik 

gelişme ve sosyal kalkınma kavramlarıyla yakından ilgilidir. Bu açıdan, çocuk 

istihdamı konusunda istatistiki verilerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için 1994 

yılında IPEC programı çerçevesinde o zamanki Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) 

şimdiki adıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO) arasında imzalanan proje kapsamında ilk kez çocuk işgücü anketi 

uygulanmıştır. Bu anketin amacı; Türkiye’de çalışan çocuklar konulu ulusal bir veri 

tabanı oluşturmak ve çalışan çocukların hangi çalışma koşullarında çalıştığını, 

sosyal, demografik ve ekonomik özelliklerini, gelecekteki beklentilerini ortaya 

koymak amacıyla bilgi derlemektir.  

 Çocuk İşgücü Anketinin ikincisi “Çocuk İşçiliğinin İzlenmesi ve İstatistiksel 

Bilgi Programı (SIMPOC)” çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu anketle 

çocuk işgücü örnek büyüklüğü arttırılmış ve yaş grubu genişletilerek 6-17 yaş grubu 

için yapılmıştır.   

 Yukarıda anlatılanlar ışığında ve 10 Kasım 2005 yılında yürürlüğe giren 5429 

sayılı Türkiye İstatistik Kanunu gereğince TÜİK’in görev ve sorumluluklarını şu 

şekilde sıralamak mümkündür: 

 ● Ülkelerin çocuklarla ilgili ihtiyaç duyduğu konularda veri ve bilgilerin 

derlenmesini, değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, 

yayımlanmasını, dağıtımını sağlamak, 

 ● Resmî İstatistik Programında istatistik sürecine dâhil kurum ve kuruluşlar 

arasında koordinasyonu sağlamak, 

 ● Resmî istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak, 

 ● Ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartları tanımlamak, 

uygulamak ve kurumlararası koordinasyon ile uygulanmasını sağlamak, 

 ● İstatistikle ilgili konularda diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla 

işbirliğini sağlamak ve uluslararası toplantılar düzenlemek,  

 ● İhtiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin geliştirilmesi ve 

güçlendirilmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde 

araştırma ve teknik yardım projeleri hazırlamak, geliştirmek ve yürütmek. 
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 Ayrıca, 10.11.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5429 sayılı Türkiye İstatistik 

Kanunu gereğince, TÜİK’in çocukların ülkemizdeki durumuna ilişkin veri ve 

bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli istatistiklerin üretilmesi ve 

yayımlanması konusunda, işveren örgütleri, işçi örgütleri, gönüllü kuruluşlar, 

üniversite ve medya gibi toplumsal kurumlarla işbirliğine gitmesi gerekmektedir. 

  TRT de, çocuklara, ailelere ve topluma yönelik olarak gerçekleştireceği 

bilgilendirme ve eğitim amaçlı programlarında veri oluşturma anlamında Türkiye 

İstatistik Kurumu’nun çocuk işçiliğine yönelik olarak hazırladığı verilerden 

yararlanmaktadır.  

 

 2.5. İş Teftiş Kurulu 

 1992 yılında IPEC programına katılan ilk altı ülkeden biri olan Türkiye, çocuk 

sorunlarıyla ilgili önemli adımlar atmıştır. Çocuk işçiliğinin önlenmesi ulusal bir 

öncelik olmuş ve hem işveren hem de işçi örgütlerinin önemli bir uğraşı haline 

gelmiştir. Türkiye’nin IPEC programına katılımı bir seri temel çalışmayı hayata 

geçirmesine olanak tanımıştır. Öncelikle 81 sayılı ILO Sözleşmesi doğrultusunda 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde İş Teftiş Kurulu oluşturulmuştur. 

Bu denetim organının temel amacı, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını 

denetleyerek, çalışma şartlarını ve çalışma ortamını iyileştirmektir. İş müfettişleri 

faaliyetinde dezavantajlı gruplar arasında yer alan çalışan çocuklara da özel bir ilgi 

gösterilmiştir. İş Teftiş Kurulu ILO/IPEC kapsamında “İş Müfettişlerinin Çalışan 

Çocuklar Konusunda Eğitimi” ve “Çocuk Emeği Hakkında İş Denetim 

Politikalarının Uygulanması” adlı projeleri gerçekleştirmiştir. Bu projelerde, risk 

grupları arasında sayılan çocukların ve gençlerin çalıştırılmasının önlenmesi, 

bunların işe başlama yaşlarının belirlenmesi, çalıştırılmaları uygun olan ve olmayan 

işlerin saptanması ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çocukların nasıl korunacaklarına 

ilişkin politikaların hazırlanması ve yürütülmesi amaçlanmıştır (Çalışan Çocukların 

Eğitime Yönlendirilmesi İzmir Projesi Raporu, 2005: 18–19).  

 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu gereğince ve IPEC 

Programının temel olarak öngördüğü stratejilerden birisi de hükümetlerin, çocuk 

emeği konusunda, işveren örgütleri, işçi örgütleri, gönüllü kuruluşlar, üniversite ve 

medya gibi toplumsal kurumların danışma ve işbirliği düzeyinde birlikte hareket 
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etmeleri gerekmektedir. Ayrıca IPEC Programı, bir ülkede çocuk çalışanların 

durumlarının iyileştirilmesinin, ancak ulusal politika olarak benimsenmesi ve ilgili 

tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla uygulanmasının mümkün olabileceği 

noktasında hareket etmektedir (Çalışan Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi İzmir 

Projesi Raporu, 2005: 27).  

 Kamusal yayıncılık anlayışını benimseyen TRT’nin de, ÇSGB ile işbirliğine 

giderek, uzun dönemde çocuk işçiliğini, kısa dönemde ise çalışan çocukların çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi ve zor şartlar altındaki çocukların çalışma yaşamından 

çekilerek okula yönlendirilmesi hedeflerine yönelik olarak eğitim amaçlı programları 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

 

 2.6. Emniyet Genel Müdürlüğü  

 Küreselleşen dünyada sosyal politikaların işlevsiz kılınması ile toplumların her 

sorununu daha çok polis aracılığı ile çözmeye çalıştıkları görülmektedir. Türkiye’de 

de çocuk sorunu dahil her türlü sorun polis aracılığı ile çözülmektedir. Bugüne kadar 

devletin koruması altındaki çocukların yaşadığı sorunlar, sosyal refah çalışanları 

olarak adlandırılabilecek sosyal çalışmacılar, sosyal kurumlar, öğretmenler, 

psikologlar gibi meslek elemanlarının müdahaleleriyle çözülebilmesi gerekirken 

bugün gelinen noktada bu sorunlar polis müdahalesi ile çözülmektedir (Öntaş, 1999: 

50).  

 Bu çözümlerin bulunması ve uygulanması için, 24372 sayılı "Emniyet Genel 

Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü / Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma 

Yönetmeliği” ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Çocuk Şubesi, ILO/IPEC kapsamı 

çerçevesinde, polis memurlarının özellikle sokakta yaşayan ve sokakta çalışan 

çocukların sorunlarına yönelik duyarlılıklarının arttırılmasına yönelik projeleri 

gerçekleştirebilmesi için hükümetler, gönüllü kuruluşlar, ilgili kurum ve kuruluşlar 

ve medya ile işbirliğine gitmesi gerekmektedir. Proje kapsamında suç işleyen, suça 

yönelen, suça maruz kalan, ihmal veya istismar edilen, sokakta yaşayan ve başıboş 

dolaşan, terk edilen çocuklara yönelik görevler Emniyet Teşkilâtı tarafından yerine 

getirilmektedir. Bu görevleri şu şekilde sıralamak mümkün (Adalet Bakanlığı, 2009):   

 ● Korunmaya muhtaç olduğundan şüphe edilen, ihmal ve istismara maruz 

kaldığı ihbar edilen, bulunan, evden veya bulunduğu kurum yada kuruluştan kaçan, 
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suça maruz kalan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan ve 

oturduğu yeri haber vermekten aciz çocukların kimlik tespitlerini yapmak, kanuni 

mümessillerini araştırmak ve işlemleri yürütmek. 

 ● Çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmalar 

yapmak, 

 ● Çocuğun cinsel faaliyet için kandırılması veya zorlanmasını, fuhuş veya 

pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini önleyici 

çalışmalar yapmak, 

 ● Uçucu, uyuşturucu vb. madde kullanan veya kullandığından şüphe edilen 

çocuğu sağlık kuruluşu veya rehabilitasyon merkezine teslim etmek, çocuğun 

korunmasının sağlanması için konu hakkında İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bilgi 

vermek, 

 ● Okullarda risk gruplarını tespit etmek, bu gruba giren öğrencilerin 

iyileştirilmesi ve tedbir alınması için İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, okul idareleri, 

rehber öğretmenler ve aileler ile ortak çalışmalar yapmak, zorunlu temel eğitim 

çağında olduğu halde okula gitmediği/devam etmediği tespit edilen öğrenciler 

hakkında İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi vermek, talep edilmesi halinde 

yardımcı olmak, 

 ● Geçici barınma ünitesinde kalan çocuklar için sosyal, kültürel ve eğitici 

programlar geliştirmek ile görevlidir. 

  24372 sayılı gereğince, Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şubesi’nin TRT ile 

gerçekleştireceği işbirliği sonucunda, suç işleyen, suça yönelen, suça maruz kalan, 

ihmal veya istismar edilen çocukların suça itiliş nedenleri, sokakta yaşayan ve terk 

edilen çocukların yeniden topluma kazandırılmaları için yapılması gerekenler, 

yöntemler, yardımcı kurumlar ve bu kurumların görevlerini belirten eğitim amaçlı 

programlar gerçekleştirilmektedir. 

 Yaşadığımız dünya maalesef adil değildir. İşte adil olmayan bu dünyada 

yetişkinler daha fazla adalet elde etmek için sokağa dökülüp kaderlerini 

değiştirebilmektedir. Ama bu tarz mücadelelerde, çocuklar haklarını talep etme 

açısından yetişkinler kadar şanslı sayılmamaktadır. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde çocuklarla ilgilenen neredeyse hiçbir politik partinin ve çocuklarla 
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ilgilenen bir bakanlığın ‘Çocuk Bakanlığı’nın olmadığı görülmektedir. Bunun en 

önemli göstergesi de devletlerin çocuklara yeterince ilgi göstermemesidir.  

 Zaten varolan duruma biraz daha dikkat sarf edildiğinde, devletlerin ve 

politikanın tüm ilgisini, çocukların gerçek hallerini görmek ve göstermek yerine, 

onların kurgusal geleceği üzerinde yoğunlaştırmış oldukları açık bir biçimde 

görülmektedir. Çocukların yaşadıkları olumsuzlukların engellenebilmesi için 

yapılması gereken, çocuklara yönelik riskleri fark edecek ve önlemek için gerekli 

tedbirleri alabilecek bir sistem kurabilmektir. Kurulacak bu sistemin temel unsuru, 

devletin çocuk ihmal ve istismarını önlemedeki birincil sorumluluğunu yerine 

getirmesidir. Bunun için de çocuk haklarını tam anlamıyla savunabilecek, çocuk 

sorunlarına köklü çözümler getirebilecek çabalar mutlaka sürdürülmelidir. Yasaların 

değiştirilmesi ve yeni yasaların çıkarılması için uğraşılmalıdır. Mecliste bir Çocuk 

Hakları Denetçisi (ombudsman) olmalıdır. Hatta ayrı bir "Çocuk Bakanlığı" 

oluşturulmalıdır. 

 ÇHS’ye göre, çocukların yaşam hakkı doğuştan sahip olduğu bir haktır. Ancak 

doğduktan sonra nasıl yaşayacak oldukları, onlar adına haklarını kimin ya da 

kimlerin tayin edecekleri son derece karmaşık bir mesele olarak görülmektedir. 

Hukuki, ahlaki ve politik çerçevede egemen olan ‘kişi’ kavramı, ‘kişilik’ anlayışı 

özerk, seçimler yapabilen, karar ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenebilen yetişkin 

insanlara işaret etmektedir ve şüphesiz bu türden ‘kişilik’ anlayışı, ister istemez belli 

bir yaşın altındaki insanları kapsamamaktadır (Argın, 1999: 16). 

  Bu anlayışa bağlı olarak, Türkiye’de çocuklar açısından sosyal kontrol 

mekanizması olarak çocuğun güçlendirilmesini sağlayabilecek yayıncılık sistemi 

neredeyse hiç görülmemekte, buna karşılık çocuğu ezen, güçsüzleştiren sosyal 

kontrol mekanizmasının baskıcı özelliğinin uygulamaları görülmektedir. Oysaki 

çocuk haklarını gözeten, çocukların da birey olduğunu benimseyen bir yaklaşımla 

sosyal adaletin sağlanması gerekmektedir. Ülkemizdeki uygulamalar bunun tam tersi 

bir yaklaşımın benimsendiğini göstermektedir. Böylece çocuk demokratik ilişki 

kurulması gereken bir vatandaş değil, aksine henüz yetişkin olmamış eksik bir varlık 

olarak, üzerinde iktidar kurulması gereken bir nesne olarak muamele görmektedir 

(Öntaş, 1999: 54).       
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 Dünyada ve Türkiye’de, hem toplumda hem de medyada dışlanan kesimlerden 

biri de çocuklardır. Bu dışlanmanın en önemli sebebi, çocuğu tam anlamıyla yetişkin 

kişiler olarak yani yurttaş olarak görmemekten kaynaklanmaktadır. Çocuklar, 

toplumumuzda ve medyada, “ikinci sınıf” bireyler olarak görülmektedirler (Duran, 

2007: 252). Günümüzde, yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların çocuklarla ilgili 

görev ve sorumluluklarından giderek uzaklaştığı hatta yayıncıyla ilgili kuruluşlar 

arasındaki işbirliğinin azalmakta olduğu görülmektedir. Kapitalizm, tüketim 

toplumu ve modern dünyayla birlikte hem devlet hem de medya iyi vatandaşların 

yetişmesi görevini aileye devretmekte, çocuk yetiştirmenin ailenin temel sorumluluk 

ve başarı alanı haline gelmesine yol açmaktadırlar. Bu düzende devletin ve 

dolayısıyla medyanın görevi,  ailelere çocukların yetişmesinde yardımcı olmaktır. 

Böylece devlet ve yayıncı kolay yolu, yani kendi görevlilerinin gerçekleştirdiği 

ihlalleri görmezden ve göstermezden gelerek suçu ailelerin üzerine atmakta 

bulmuştur. Kısacası devletin ve medyanın çocuklarla ilgili sorumluluklarını terk 

etmeye başladıkları görülmektedir (Balta, 1999: 24).     

 Bu nedenle BM Çocuk Hakları Komitesi de çocuklara görüşlerini ifade etme 

olanağı sağlaması açısından medyanın önemini vurgulayarak medyada çocuklarının 

seslerinin daha fazla duyulması gerektiğini belirtmektedir. Ancak ÇHS’yi kabul 

eden ülkelerden biri olan Türkiye’de medya, çocuklara bu olanağı yeterince 

tanımamakta, işbirliği yapmak zorunda olduğu kurum ve kuruluşlarla ortak projeler 

gerçekleştirememekte, kısacası çocuklar medyada etkin bir şekilde yer almamakta, 

pasif bir izleyici olmaktan öteye geçememektedir. Oysa demokrasinin ve çocuk 

hakları sözleşmelerinin temel ilkelerine göre medyaya katılım çocuğun hakkıdır. 

Çünkü çocuğun medyaya katılımı demek, onun kamusal yaşama katılımı demektir. 

Toplumun değer yargılarının ve tavırlarının değişmesini sağlayabilen, toplumu 

yönlendirebilme gücüne sahip olan medyanın çocuk katılımına yer vermesinin 

önemi insan kültürü ve demokrasi açısından ortaya konmaktadır. Çocuğu hakları 

olan bir varlık olarak algılayıp onunla demokratik ilişkiler geliştirmek ve bunun 

mekanizmalarını kurmak, çocuk üzerinde iktidar kuran ve onu nesneleştiren bir 

toplum düzeni yaratmaktan çok daha kolay olduğu düşünülmektedir.           

 Hayatın her alanında ama özellikle kamusal alanda çocukların 

sorunları/haklarına yönelik programların içeriğini, yapısını ve kalitesini arttırmak 
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için başta hükümetlere, medyaya, akademik çevrelere, kanun yapıcılara vb. ilgili kişi 

ve kuruluşlara büyük görevler düşmektedir. Bu görevlerden birisi de TRT’nin çocuk 

programcılığının geleceği açısından, TRT’nin siyasal otoritenin denetiminden uzak 

tutulması ve kurumun özerkleştirilmesi için çalışılmasıdır. Bu da ancak kamu 

çıkarlarına uygun bir yayıncılık anlayışı ile mümkündür. Her ne kadar ‘yıkıcı’ 

etkileri olsa da televizyon insanları olumlu davranıştan uzaklaştıran tek yol değildir. 

Ancak davranışların etkilenmesi karmasında, televizyonun başrollerden birini 

üstlendiği gerçeği göz önüne alındığında, sorumluluğu daha da artmaktadır. 

Böylelikle çocukların ilgili kişi ve kurumlar tarafından yok sayılmasına, görmezden 

gelinmesine engel olmak için onlarla işbirliğine giderek sorunları beraber ele alıp, 

çözümler üretme yoluna gidilmesi gerekmektedir. Günümüzde kamusal yayıncının 

sosyal işlevleri açısından medyadan çocukların şiddet, cinsel istismar, emeğinin 

sömürülmesi, iktidarda, toplumda ve hayatımızda yok sayılması gibi unsurların 

etkilerinin minimalize etme konusundaki beklentiler artmaktadır. Unutulmamalıdır 

ki, çocuklar bugün öğrendiklerini, yarın uygulayacaklardır (Dincer ve Yılmazkol, 

2007: 207).  

 Kısaca, gerek Türkiye’de, gerek Avrupa’da, kamu hizmeti yayıncılığı önemini 

ve vazgeçilmezliğini koruyacaktır. Üzerinde durulması gereken önemli sorun, kamu 

hizmeti yayıncılığının desteklenmesi, bu modeli benimseyen yayın kuruluşlarının 

işbirliği zeminlerini geliştirmeleri gerekmektedir. 

 

 2.7. Kamu Hizmeti Yayıncılığı 

 Dünyada kamu hizmeti yayıncılığı konusunda ortak bir tanım mevcut değildir. 

Ancak bir kamu hizmeti ve yayıncılık alanına çerçeve oluşturacak birçok belge 

mevcuttur. Örneğin, Avrupa’da görsel-işitsel politikaların oluşturulmasında üst 

düzey bir çalışma grubunun Başkanlığını yapan Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi 

Marcelino Oerja, tarafından 1998 yılında hazırlanan bir raporda kamu yayıncılığını 

şu şekilde tanımlamıştır: “Her ülkede; kültürel çeşitliliğin geliştirilmesinde, eğitim 

programların sunulmasında, kamuoyunun tarafsız biçimde bilgilendirilmesinde, 

çoğulculuğun garanti altına alınmasında, demokratik ve ücretsiz biçimde kaliteli 

eğlence imkanı sunulmasında kamu yayıncılığının önemli bir rolü vardır.”   
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 UNESCO 1976 yılında aldığı bir karar ile radyo ve televizyon kurumlarının 

yönetim sistemlerini yayın kurumlarının toplumdaki işlevleri, bu işlevlerle ilgili 

hizmetleri dikkate alarak iki grupta toplamıştır. Bunlar “Kamu Hizmeti Yayın 

Kurumu” ve “Ticari Yayın Sistemi”dir. Bu kümelendirmede temel alınan ölçüt 

“kamu hizmeti”, “kamu görevi”, kamu yararı” gibi kavramlardır (Aziz, 1996: 80). 

Radyo ve televizyon yayıncılığı, kamusal yayıncılık ve tecimsel yayıncılık olarak 

tüm dünyada iki ayrı sisteme göre ve kimi zaman iç içe yapılmaktadır. Türkiye’de de 

olduğu gibi kimi ülkelerde kamusal yayıncılığı gerçekleştirmek için kamusal 

kuruluşlar görevlendirilmiştir. Devlet hiyerarşisi içinde görevlendirilen ve kamu 

kaynaklarını kullanan bu kuruluşlar yayıncılığı bir kamu hizmeti olarak yerine 

getirirken daha çok halkı bilgilendirmek ve onların eğitimine katkıda bulunmak 

amacını üstlenmektedir (Avşar, 2005: 98).   

 Kamu hizmeti yayıncılığı temel olarak radyonun siyasi keşfinden sonra ortaya 

çıkmıştır. Radyonun Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşları sırasında çok 

önemli olduğunu anlayan devlet yöneticileri bu gücü kontrol altına almaya 

başlamışlardır. Böylelikle devletler kamu hizmeti yayıncılığını gerçekleştirmeye 

başlayarak en önemli silah olan medyayı kendi denetimine almışlardır.  

 Kamu hizmeti yayıncılığı kavramı ilk olarak BBC (British Broadcasting 

Corporation – İngiliz Yayın Kurumu)’nin ilk genel müdürü Sir John Reith 

tarafından, BBC’nin kamu yararına bir Radyo-Televizyon tekeli olduğu zamanda 

tanımlanmış ve bu yayıncılık sistemi tüm Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmıştır. 

Türkiye’de ise 1970’li yıllarda değişen ve gelişen teknolojik gelişmeler sayesinde 

oluşmaya başlamıştır. İlk yıllarda radyo ve televizyon yayınlarına hep kamu hizmeti 

olarak bakılmış, bu yayın aracının etkileme gücü düşünülerek işleyişleri pazar 

şartlarına bırakılmayarak kamu kurumları aracılığı ile yürütülmüştür. Siyasi iktidar 

ve gruplardan bağımsız olmaları ve tarafsız yayın yapabilmeleri için de özerk 

kılınmıştır. Daha sonraki yıllarda özerk kuruluşların belirlenen kamu hizmeti 

yayıncılığı ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermelerinin gözetimi kimi yerlerde bu 

amaçla oluşturulan “bağımsız” bir özel üst kurula, bir otoriteye bırakılmıştır 

(Demiralp, 1996: 1006). 
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 Kamu hizmeti ve yayıncılık alanında çalışmalar yapan Scannell’a göre, 

1920’lerde kurulan BBC’nin televizyon yayıncılığı İngiltere’de yeni bir kamu 

yaratmıştır. “Varolan kamu” gündem hakkında rutin olarak bilgilendirilmekte ve 

sıradan, olağan sayılan düzenli eğlencelere ulaşabilmekteydi. Daha sonradan günlük 

yaşamın sıradan ritmini yeniden kuran ve onunla kesişen yayıncılık “söylem”i 

demokratikleşmeye başlamıştır. BBC’nin ulusu oluşturması da temsil tarzlarıyla, 

varolanı kabul etmesiyle ve içermesiyle olmuştur. Ancak zamanla İngiltere’de ve 

diğer ülkelerde örnekleri uygulanan kamu hizmeti yayıncılığı, demokratik hakların 

tamamen uygulanmadığı, gösterilmeyenin yeter derecede görünür kılınmadığı bir 

devlet sisteminin ürünü olmuştur (1989: 142).   

 Mutlu da kamu hizmeti yayıncılığını şu şekilde tanımlamaktadır (2001: 27–

29); 

“Bir memlekete özgü kültürel özelliklerin bütün bir vatandaş topluluğunca 

paylaşılır hale gelmesi, kültürel ve siyasal bütünlüğe tehdit oluşturan unsurları 

dışlayabilmek, en azından bu unsurların sızmasına veya hakim hale gelmesine 

karşı direnebilmek; toplumdaki bireyleri bilgili, eğitimli, kültürlü, bilinçli 

vatandaş haline getirmek; devletin diğer ideolojik aygıtlarının yanı sıra radyo ve 

biraz da televizyon yayıncılığının omuzlarına yüklenen görevlerdi; bu görevi 

hakkıyla yerine getirecek örgütlenme tarzı ise, hem piyasadan hem de devletten 

bağımsız olarak iş gören kamu hizmeti yayıncılığıydı.” 

  Ayrıca Mutlu’ya göre, 1920’lerde kurulan BBC’nin görevi tüm halka 

enformasyon, eğitim ve kaliteli eğlence sağlamaktı. Mali kaynağı kamusal fonlar 

olduğu için, yayın organını kullananlar aynı zamanda onun sahibiydiler. Bu yapı ise 

ancak devletin tekelinde olan kamu hizmeti yayıncılığı ile sağlanabilirdi (1999: 24). 

 ‘Kamu hizmeti’ kavramı verilen hizmetin niteliği ile ilgilidir; bu hizmeti veren 

kurum ya da kişilerin mülkiyet yapıları önemli değildir. Böylece ‘kamusal 

yayıncılık’ ile kastedilen, bugüne kadar yapılan ‘devletin mülkiyetinde ve özel 

olmayan yayıncılık’ şeklindeki tanımlardan farklı bir tanım ortaya çıkmaktadır. Bu 

da devlet ile toplum arasında bir alanda var olan ve farklı kimliklerin eşit temsilinin 

sağlanabildiği iletişimsel kamu alanının bir açılımı olarak işleyen bir yayıncılık 

anlayışı olarak kabul edilmektedir.   
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 Kamu hizmeti yayıncılığının temelini, tüm halka ait olması gereken bir 

kaynağı; gökyüzünü yani atmosferdeki dalgaları kullanan yayıncılığın/düzenleyici 

kuruluşun frekans tahsisi işlevini yerine getirirken kamu yararı gözeten ve kar amacı 

taşımadan örgütlenen yayıncılık anlayışı oluşturmaktadır. Böylece kamu hizmeti 

yayıncılığı içerik olarak bütün farklılaşmış yurttaş topluluklarına ‘eşit’ uzaklıkta 

durarak ‘ortalama’ hedefleyen bir yayıncılığı temsil etmektedir (Alankuş, 2005: 

106).  

 Demiralp, kamu hizmeti yayıncısının amaçlarını şu şekilde sıralamaktadır 

(1996: 1005–1006):  

 ● Kamu yayıncılığını gerçekleştiren kitle iletişim araçları bir gruba değil, 

hizmet verdiği topluma karşı sorumludur ve onun çıkarlarını temsil etmektedir; 

kamusal yayıncılıkta amaç kar etmek değildir. Eğer kar etme gerçekleşiyorsa, bu 

karlar tekrar program veya yatırıma harcanır.  

 ● Kamu yayıncılığı bulunduğu ülkenin sınırları içerisinde, her yerde 

seyredilmeyi amaçlar. Yayınlarını en geniş coğrafi alana ve en yaygın nüfusa 

ulaştırmayı hedefler. 

 ● Seyircilerinin ulusal kimliklerini ve içinde yaşadıkları toplumu 

algılamalarına ön ayak olarak, bu duygularını destekleyecek ve geliştirecek 

programlar üretmektedir.  

 ● Programlarının niteliğine önem verirken, seyirciye en fazla seçeneği en iyi 

kalitede sunmayı amaçlar. Programlarının kalitesini de; çok iyi çekimler ve 

ışıklandırmalar, iyi düşünülmüş mizansen, açık ve anlaşılır fikirler, ustaca yazılmış 

senaryo, iyi seçilmiş oyuncu kadrosu ve ekip ile sağlamaya çalışır.  

  ● Geniş seyirci kitlesi içinde, birbirinden farklı özellikleri olan farklı seyirci 

gruplarının (çocuk, gençlik, kadın, azınlık gibi) gereksinmelerini, sorunlarını göz 

önünde tutarak yayınlarını bu amaç doğrultusunda ve farklı türlere dengeli bir 

şekilde ulaşmayı planlar.  

 ● Eğitim programlarına ve sürekli eğitime önemli bir yer ayırır. Çünkü kamu 

yayıncılığını gerçekleştiren iletişim araçlarının temel hedefi toplumu objektif 

verilerle eğitmek ve kültür düzeyini yükseltmektir. 

 Avrupa’da yukarıda dile getirilmeye çalışılan yaklaşım çerçevesinde yapılanan 

kamu yayıncılığı örgütlenmesi, televizyondan “eğitim ve kalkınma” amaçlarına 
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yönelik olarak yararlanmayı hedefleyen gelişmekte olan ülkelere de benzer biçimde 

geçmiştir. Ancak, demokrasi anlayışının henüz yerleşmediği bu ülkelerde kamu 

televizyon yayıncılığı öncelikle statükoyu meşrulaştırıcı ve iktidarın gücünü 

pekiştirici bir işlev üstlenmiştir. 

 Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda kamu hizmeti yayıncılığı, 2. 

Dünya savaşından 1980’li yıllara kadar yayıncılık alanının tek hakimi olarak gerçek 

anlamda saltanat sürmüştür. Bu süreç içinde Avrupa ülkelerindeki kamu hizmeti 

yayıncılığının amaçları şu şekilde belirlenmiştir (Avşar, 2005: 99): 

 ● Teknik amaçlar: Frekans idaresi ve şebeke oluşturma, 

 ● Politik amaçlar: Kamu çıkarının korunması ve savaştan sonra kurulan özel 

radyolara yayın ruhsatı verilmesi, 

 ● Ekonomik amaçlar: Prodüksiyon sektörünün geliştirilmesi ve korunması, 

 ● Sosyal ve kültürel amaçlar: Eğitim ve kültür hizmetlerine evrensel erişim 

sağlanması.   

  Ancak 1980’li yıllarla birlikte yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler 

(iletişim teknolojilerinde, özellikle dağıtım teknolojilerindeki gelişmeler, serbest 

piyasa ekonomisi, rekabetçilik, verimlilik, iletişiminin kültürel yönünün ekonomik 

bir işletme olma yönünün yanında sönükleşmesi v.b.) kamu yayıncılarının istikrarlı 

yapılarını altüst etmiştir (Mutlu, 2001: 27–29).  

 Dünya’da kamu hizmeti yayıncılığı, 1990’lı yıllara kadar, liberal ve 

demokratik bir sistem içerisinde yer alan Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere gibi 

Batı Avrupa ülkelerinde gelişmiş ve uygulama alanı bulmuştur. Bu ülkelerde kamu 

hizmeti yayıncılığı devlet ya da hükümet denetiminde ve tekelinde olmuştur. Her ne 

kadar İngiltere, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkeleri zamanla karma sisteme geçmiş 

olsalar da, özel girişimcilerin ‘kamu yararı’ ilkesine uygun yayın yapmaları 

gözetilmiştir (Serarslan, 2001: 78–79). Kamu hizmeti yayıncılığının Avrupa’da tekel 

olduğu dönemlerde, 27 Haziran 1964 tarihli Fransız Yasasının 1. maddesinde kamu 

hizmeti yayıncılığının amacı şu şekilde özetlenmiştir: “Kamunun haber alma, kültür, 

eğitim ve eğlence gereksinimini karşılamaktır.” Bu genel ve öncelikli amaçlar 

Avrupa’da faaliyet gösteren tüm kamu yayıncıları için hala geçerlidir.  
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 Mutlu, yayıncılığın 1980 sonrasından günümüze uzanan evrimini belirleyen 

gelişmeleri şöyle sıralamaktadır: 

1. Yayın dağıtım sistemleri üzerinde teknolojik değişmenin etkisi, karasal 

yayıncılığa rakip olarak kablo ve uydunun ortaya çıkması, kanal 

kapasitesindeki patlama ve görsel-işitsel sınırların ortadan kalkması; abone 

ve izle-öde sistemlerinin giderek piyasada tutunması ve son olarak 

analogdan dijital sinyallere geçme, enformasyon süper yolunun ortaya 

çıkışı; 

2. Sosyalist blokun çöküşüyle devlet yayıncılığı modelinin çözülmesi ve 

dünyanın çeşitli kesimlerinde demokratikleşmeye yönelik bir hamle; 

3. Piyasa yayıncılığında gelişme ve daha önce kamu hizmeti tekeline sahip 

ülkelerde ticari televizyonun ortaya çıkması ve böylelikle karma yayıncılık 

rejimlerinin devreye girmesi. 

4. Kamu çıkarının ulusal kültürün muhafızı olarak devlet ve mevzuat 

kavramlarındaki değişmeler; 

5. İletişim sektöründe mülkiyetin giderek temerküz etmesi ve çapraz medya 

sahipliğinin yaygınlaşması.  

 Bunların yanı sıra refah kapitalizminin yeniden değerlendirilmesi, kamu 

sektörü ve kamu hizmeti fikirlerinin gözden düşmesine yol açarken piyasa modelini 

daha da güçlendirmiş ve yayıncılığın bir ekonomik ve politik faaliyet olmaktan çok 

esas olarak toplumsal ve kültürel bir faaliyet olduğu görüşünü alabildiğince 

sarsmıştır (2001: 29). 

 Ticari yayın kuruluşlarının devreye girmesi ile birlikte daha demokratikleşmiş 

ve kamusallaşmış gibi görünen iletişim ortamı ise, 21. yüzyıla girerken gerek 

Türkiye’de gerekse diğer ülkelerde bir karmaşanın yaşanmasına neden olmuştur. 

Çünkü, yeterli olmayan yasal düzenlemeler ve sahiplerinin ekonomik kar elde etme 

amacıyla medyalarını siyasi erk üzerinde bir yaptırım güç olarak kullanmalarıyla 

birlikte, medya kamusal iletişim arenası olmaktan çıkıp ekonomik çıkarların 

şemsiyesi haline dönüşmüştür. Ancak devletin zayıf kalmasıyla, bütün kozlar özel 

sektörün elindeki medyaya geçmiştir.  
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 Devlet-toplum ilişkisini güçlendirmek açısından son derece önemli bir işlevi 

olan medyanın, özel sektörün mülkiyetine geçmesiyle ulus-devletler doğrudan 

bağımsız kapitalist holdinglerle karşı karşıya kalmışlardır. Böylece Türkiye’nin de 

dahil olduğu birçok ülkede, ulusal medya organları giderek ya siyasi erkin temsilcisi 

ya da hem sermaye hem de içerik olarak küresel medyanın bir parçası haline gelme 

sürecine girmiştir. Türkiye’de de devlet, iktidarın temsilcisi konumuna gelen medya 

mülkiyetine ve hatta içeriğine müdahale etmeye başlamıştır. Ulusal ve yerel 

kimlikler özgürlükleri bozguna uğratırken, demokrasi, yurttaş katılımı ve kamusal 

alan gibi konularsa reklam ve “rating” ideolojisinin altında ezilmeye başlamıştır. 

 Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi bugün de kamu yayıncılığı yapma görevini 

üstlenen TRT televizyonları siyasi iktidarın oyuncağı olarak nitelenmekte, 

izleyicilerin siyasi iktidarın istek ve beklentileri yönünde manipülasyonu için 

kullanılan araçlar biçiminde suçlanmaktadır (Erdoğan, 1997: 289). Aslında bu 

suçlamaların yani kamu hizmeti yayıncılığını üstlenen TRT’nin özerk bir yapıda 

olmaması ve tarafsız yayıncılık ilkesini yerine getirmemesinin temel nedeni 

TRT’nin yayınları arasında reklam almasından kaynaklanmaktadır. Vural’a göre bu 

nitelikte yayın yapan kurumlar yalnızca kurum giderlerini karşılamak amacıyla 

reklam aldıkları için kamu hizmeti adına yayın yapma özelliğini zedelemektedirler. 

Bir kamu kurumunun özel kurumdan kamu yayıncılığı konusundaki ayrımı, kamusal 

yayıncılıkta kamu hizmeti modelinin benimsenmesi birincil amaçken, kar yönünün 

ise ikincil amaç olmasıdır. Özel yayıncılıkta ise kar birincil amaçken, kamu hizmeti 

ikincil amaç olmaktadır (1986: 150). Kısaca kamu hizmeti yayıncılığı için tek 

tehlike baskılar ve pazarın yönlendirilmesi sonucunda, reklama dayanan popüler bir 

yayıncılık türünün benimsenmesi olabilir. İşte bu kavramsal olarak kamu hizmeti 

yayıncılığının çöküşü anlamına gelmektedir (Yazıcı, 1999: 19).       

  Demokratik toplumların kamusal yayıncılığı kendi iç dinamiklerinin yarattığı 

ortamda kadınlar, azınlıklar, çocuklar gibi toplumun dışlanan kesimlerinin seslerini 

duyurmaya ve meselelerini görünür kılmaya çalışmaktadır. Oysa Türkiye’nin kamu 

hizmeti yayıncılığını gerçekleştiren TRT’nin özellikle de 1. kanalı kamu yararına 

yayın yapma amacından çok ikincil amaca (kar gütme amacına) uygun bir yayıncılık 

anlayışını gerçekleştirmekte ve bu nedenle de  “rekabet kanalı” olarak 

adlandırılmaktadır. Yayın politikasında ise izleyiciye gerekli olan değil, izleyicinin 
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görmeyi istediği düşünülen programların yayınlandığı görülmektedir (Serarslan, 

1993: 110).  Rigel’in de bahsettiği gibi, eğer demokratik toplumların hareketli 

öğelerinden biri olan ve kamu hizmeti yayıncılığını gerçekleştiren televizyonları 

temel işlevlerinden biraz olsun uzaklaşmak durumunda kalmışsa, acımasız rekabetin 

karşısında boyun eğmiş demektir. Oysa toplumun hareketli öğeleri demokratik 

toplumu besleyici biçimde yönlendirmeli, demokratik toplum değerlerini yok edici 

olmamalıdır (1996: 675). Bu şartlar altında TRT’nin nitelikli bir kamu hizmeti 

yayıncılığı vermesi düşünülmemektedir. TRT’nin toplumsal sorumluluğa dayalı 

kamu hizmeti yayıncılığı anlayışının önemi inkar edilemez. Ancak, TRT’nin, kamu 

hizmeti yayıncılığını yerine getirebilmesi, özerkliğinin de bir gereğidir. Özerklik, 

mali konularda da sağlam ve bağımsız kaynaklara sahip olmayı kaçınılmaz 

kılmaktadır.   

 Kamu yayın kurumu, programların niteliği üzerinde yoğunlaşır ve 

izleyicilerine en fazla sayıda seçeneği, en iyi kalitede sunmayı amaçlar. Tecimsel 

yayın kuruluşları için ise, izlenme oranı ya da payı birincil amaçtır. İzlenme oranı ve 

payının düşmesi, reklam gelirlerinin düşmesi demektir. Kamu yayın kurumu, yüzde 

30’luk bir pazar payı için yayın yapabileceği gibi yüzde 3’lük bir izlenme oranı için 

de program yapabilmektedir. Önemli olan, reklam gelirlerinin çok düşük olmasına 

rağmen hedeflenen izleyici kitlesinin belirlenen gereksinmelerinin en yüksek 

düzeyde tatmin edilmesidir. Bir kamu yayın kurumu için en büyük risk, birincil 

kaynak olarak reklam gelirlerini düşünmektir. Bu durum, kamusal yayıncılığı 

küresel medyanın bir parçası olmaya itmekte ve kamu yararına yayın yapma 

amacından uzaklaştırmaktadır. Elbette ki bir kamusal yayıncı, kamu yayıncılığı 

ilkelerine göre yayın yaptığı sürece reklam gelirinden faydalanabilir. Ancak asla 

reklam gelirini ve izlenme oranı sayılarını arttırmak uğruna, temel ilkelerinden taviz 

vermemelidir (Yazıcı, 1999: 13).    

 Bu noktada kamu yayıncılığının gerekliliği şöyle açıklanabilir: Kamu 

televizyon yayıncılığı toplumun tüm katmanlarına hizmet götürme sorumluluğunun 

gereği olarak, toplumun göz ardı edilen kesimlerine seslenmek; içerik açısından da 

toplum için gerekli olduğuna inanılan ancak ticari kaygılar yüzünden özel 

televizyonlar tarafından ele alınmayan konuları işlemek gibi yükümlülükleri taşımak 
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durumundadır. Bu durumda maliyet kaygısı hizmetin eksiksiz görülmesi 

kaygısından sonra gelmelidir denilebilir (Esslin, 1991: 100). 

 Ünlüer, Türkiye’deki televizyon yayıncılığının içerik ve politikalarında ‘halk 

bunu istiyor’ söyleminin geçerli olduğunu ve en az etki sahibi olan kesimin halk 

olduğunu belirtmektedir. Kamu tekeli yayıncılığında, televizyonun kuruluşu, 

örgütlenme biçimi, yayın, içerik ve politikaları siyasi iktidarlarla üst düzey 

bürokratlar tarafından belirlenmektedir. Halk önce seçeneksizlikten, sonra geleneğin 

olmayışından dolayı ekrandan aktarılan her şeyi tepkisizlikle karşılamaktadır. Tepki 

varsa bile, batı örneklerinde gördüğümüz türden izleyici örgütlenmeleri 

bulunmadığından, yayın içerik ve politikaları toplumun beğenisini değil, televizyon 

sahiplerinin ve üst yönetimlerinin tercihlerini göstermektedir (1995: 159).   

 Amerika ve Avrupa’da ise faaliyet gösteren, medyanın devlet ve şirketler 

elinden alınarak halk denetimine geçmesini isteyen ve bunun için somut projeler 

üreterek mücadele veren Immediast adlı grup, her türlü baskıcı iletişim, kültürel 

tekseslilik ve medya denetimi karşısında örgütlenmiştir. Immediast hareketi kendini 

şu sekiz temel yaklaşımla anlatmaktadır (Chomsky, 1993: 19): 

Karşı-ticari basılı, görsel, işitsel, modern, aktivist ve iletişime dayalı medyanın 

üretilmesine, farklı türlerin birbirleriyle eşleşmesine ve güçlendirmesine 

katılmak: şirket ve devlet, medya denetiminin temel kaynaklarını, dinamiklerini 

ve etkilerini belgelemek. Akıl denetimi, davranış değiştirme ve imaj yaratma 

yöntemlerini teşhir etmek: aldatıcı, bilgisizlendirici ve bilinçaltı medya etkisine 

karşı bağışıklık kazanmayı ve kurtulmayı güçlendiren araç ve yöntemleri açıkça 

tartışmak. Tüm iletişim medyasında çözmek, üretmek ve yayımlamak üzere 

kamunun medya okuryazarlığını arttırmak: kültürel anlatımlar, eğitim, şebeke 

çalışması ve direnişi yaratmak: radyo ve TV yayınlarında kamu egemenliğini 

ilan etmek: tüm kamu alanlarını hükümet, şirket ve iş dünyasının mesajlarından 

kurtarmak: tüm ticari yayın medyasının halka devri ve halk üretim 

kütüphanelerinin yaratılması; glasnost olarak kurtuluş: Demokratik halk kitle 

iletişim araçlarının ve medya ağının ortaya çıkışı.   

 Günümüzde de geçerliliğini sürdüren Avrupa ve Amerika ülkelerindeki ulusal 

düzeydeki tartışmalar, tecimsel yayıncılığın nimetlerinden yararlanıp onu savunanlar 

ile kamu hizmetinin ulus oluşturmadaki rolü, yurttaşlar için ulusal bir kamusal alan 
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olması gibi özellikleri muhafazakarca vurgulayanlar arasında kilitlenmiştir 

(Kejanlıoğlu, 1994: 41). 

 

 2.7.1. Kamusal Yayıncılığın Sosyal Sorumluluk İşlevi 

 Kamu hizmeti modelinde, toplumların yapısına göre ya yayınlardan sorumlu 

kamu kurumunun siyasal iktidarın etki alanı dışına taşıyarak tarafsız yayınları 

güvence altına almayı amaçlayan özerklik düzenlemeleri ya da siyasal iktidara bağlı 

hükümet radyo televizyonu düzenlemeleri görülmektedir (İlal, 1989: 37).  

 Kamu hizmeti yayıncılığı, yayıncının üstüne büyük bir sorumluluk 

yüklemektedir. Kamu yayıncısının görevi, kamusal politikaların sağlıklı 

oluşabilmesini sağlayacak tartışma arenalarını, tüm farklı görüşleri yansıtacak 

şekilde oluşturmak ve buna ortam yaratabilmektir. Çünkü kamu yayıncısı gücünü, 

iktidar mekanizmalardan değil, ortakları olan yurttaşlarından almaktadır. Bu yüzden 

amacı yok sayılan, görmezden gelinenleri görünür hale getirmek ve onların 

düşüncelerinin de kamusal politikaların belirlenmesinde etkili olmasını sağlamaktır 

(Yazıcı, 1999: 14). 

 Kamu hizmeti yayıncılığı kişi temel hak ve özgürlüklerin bir güvencesi olarak 

değerlendirilmelidir. Hem yayıncı hem de izleyici, aynı dilde tanımladıkları kamusal 

yararın, aynı şekilde algılanmasını birlikte sağlamak zorundadırlar. Kamu yayıncısı 

bireye, başka bireylerin görüşlerini dinleme, saygı duyma ve demokrasinin özünü 

besleyen katılımı sağlamada yardımcı olmalıdır.  

 Sosyal sorumluluk ilkesine göre yapılan kamu hizmeti yayıncılığında amaç 

toplumda yerleşik düzenin değer yargılarına uyan, eğitim, bilgi ve eğlence içeren bir  

‘iletişim kamu hizmeti’nin sağlanabilmesidir. Ancak genellikle bilgilendirme ve 

eğitme işlevlerinin eğlence işlevine göre daha ağır bastığı görülmektedir.  

 Yetiştirilecek kişilerin duygu ve düşünce bakımından dengeli, bilimsel 

düşünceyi dengelemiş, özgür ve geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına 

saygılı, topluma karşı sorumluluklarını bilen yaratıcı bireyler olmasında, kamusal 

yayıncılığın önemli bir işlev üstlenmesi gerektiği bilinmektedir.  

 Kamu hizmeti yayıncılığı kavramının tanımlanmasında ve yayıncının yükümlü 

olması gerektiği hususlarda önemli bir yaklaşımı da Ali Nihat Yazıcı yapmaktadır. 

Yazıcı’ya göre kamu yayıncılığı hizmeti yapan kurum ve kuruluşların öncelikle 
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sorumlu olduğu kişi ve hissedarları, kurumun gelir kaynaklarını doğrudan ya da 

dolaylı olarak kontrol edebilen hükümetler ya da devlet de değildir. Kamu hizmeti 

yayıncılığının ortakları, yurttaşlardır (1999: 12). Böylece ticari yayın şirketleri 

reklam verenlerin ilgisini çeken ve potansiyel tüketici olan izleyici gruplarına yayın 

götürmeyi amaçlarken, kamu yayın kurumu, bulunduğu ülkenin coğrafi olarak 

tümünü kapsamak ve ülkesinin tüm yurttaşlarına yayın hizmeti götürmek 

sorumluluğuna sahiptir.    

 Kamu yayıncılığının başında, atmosferin kamunun malı ve havanın herkese ait 

olduğu, dolayısıyla televizyon sinyallerinin de kamuya ait olması gerekliliğinden 

yola çıkılmalıdır. Demokratik kamusal televizyonun bu yaklaşımla belirli ilkeler 

üzerine oturması gerekmektedir. Hoynes, toplumsal sahiplik, çeşitlilik, katılım, 

etkileşim ve eleştirellik olmak üzere kamusal yayıncılığın sorumlu olduğu beş 

ilkeden bahsetmektedir (1994: 167–177).  

 ● Toplumsal sahiplik, medyanın devlet-dışı (non-state) ve pazar dışı (non-

market) olmasını öngörür. Kamusal bir televizyon için, toplumsal sahipliğin 

oluşması devlet sektörünün resmi bir parçası olmayan, kar amacı gütmeyen bir yapı 

gerektirir. Bu yapı hem pazar güçlerinden hem de devlet müdahalelerinden bağımsız 

olabilmelidir.  

 ● Çeşitlilik ilkesi, karar alma sürecinin şekillendirilmesinde geniş bir alana 

yayılmış yurttaşların tartışmalara katılımını gerektirir. Ancak bu süreç göründüğü 

kadar ne kolaydır ne de her zaman kusursuz işler. Demokratik bir kamusal yayıncı –

günümüz yayıncılığın bir antitezi olarak–, çok kültürlülüğü ve farklı kimlikleri 

temsil edebilmelidir.  

 ● Kamusal televizyon ve kamusal yayıncı, yurttaşların aktif katılımına olanak 

sağlayabilecek yayınlar yapmalıdır. Böylece yurttaş katılımı, izleyicinin aktif 

kamuya dönüşümünü de sağlar ki bu tecimsel medyanın ve pazarın hedeflediğinin 

tam tersidir. Medyanın özel mülkiyeti bu tür bir katılımcılık anlayışını olanaksız 

kılar. Kamusal televizyon yurttaşları, “program yapma” sürecinde de aktif yer 

almaları için cesaretlendirilir.  

 ● Katılımcılık ilkesine benzeyen bir başka ilke ise etkileşimdir. Demokratik 

kamusal televizyon yayıncılığı, tek yönlü etkileşimden daha fazlasına olanak 

tanıyabilmelidir. Yani, katılımcı sistemde, yurttaşın “program yapma sürecine aktif 



91 
 

 

katılması ile çift-yönlü, geri beslemesi olan bir iletişim sağlanabilir. Bunda özellikle 

etkileşimli televizyon (interactive television, video, cinema) teknolojisinin kullanımı 

yararlı olacaktır.  

 ● Kamusal yayıncılık eleştirilmeyi ve eleştirmeyi ilk amaç olarak 

görebilmelidir. Bu eleştiri tek taraflı olmak yerine çok yaklaşımlı olabilmelidir. 

Çeşitli siyasi yaklaşımlar, uzman kişiler ya da sıradan insanlar bu eleştirelliğin birer 

parçası olmalıdırlar.     

 Kamusal yayıncının tüm bu maddeleri yerine getirmesi için özerk olması 

gerekmektedir. Özerklik, yayıncının program yapımında, ekonomik alanda ve 

yönetimde siyasi iktidara bağlı olmamasını ifade etmektedir. Ancak özerklik 

kavramı her program yapımcısının kişisel ölçütlerine göre program yapabileceği ya 

da herkesin radyo ve televizyondan dilediği gibi yararlanacağı anlamına 

gelmemektedir. Kısacası özerklik, sınırları belirlenmiş bir sorumluluk altında, her 

türlü düşünceye yer vermek, yalnızca belli bir grubun yararına değil, halkın tümüne 

hizmet etmek, kurumun siyasi iktidarın hiyerarşisi dışında kalması anlamına 

gelmektedir (Cankaya, 2003: 24).  

 Türkiye’nin kamu yayın kurumu olarak kabul edilen TRT’ye, 1961 

Anayasası’nın 121. maddesi ile görevini en iyi bir şekilde gerçekleştirebilmesi için 

özerklik tanınmıştır. Böylece “359 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu” 

TRT’nin özerk olarak kurulmasını sağlamış ve bu Yasa’nın öngördüğü kurallar 

çerçevesinde siyasi iktidarların baskısından uzak kalarak oluşturulmuştur. Ancak 

özerklik TRT’nin içinde bulunduğu ortama uymamıştır. Çünkü ekonomik olarak 

iktidara bağlı olan kurumun programlarında tarafsız olabilmesi mümkün 

olmamaktadır. 1972 yılı Şubat ayında çıkarılan 1568 sayılı yasa ile kurum, özerk bir 

iktisadi kamu kuruluşu değil, tarafsız bir kuruluş haline getirilmiştir. Anayasanın 

ilgili maddesinde tarafsızlık kelimesi kullanılmakla birlikte, Yasa iktidar taraflılığını 

ve iktidarın güdümünü sağlamak için oluşturulmuştu. Bu değişiklikler yoluyla, 

siyasi iktidarlar TRT yayınlarına daha çok karışma olanağı bulmuşlardır. 

“Tarafsızlık” ilkesi her ne kadar özerklik kavramıyla özdeşmiş gibi görünüyor ise 

de, gerçekte bu ilkenin özerklik anlamına gelmediğini, asıl amacının TRT’nin 

yayınlarındaki özgür düşünceyi yok etmek ve hükümetlerin Kurum’a müdahalesini 

daha da kolaylaştırmak olduğu açıkça görülmektedir (Öztürk, 1996: 1089).  
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 Bu yüzden daha çok ulusal tecimsel kuruluş örneğine uygun bir yayın kuruluşu 

olan, siyasal erk tarafından kullanılmaya çalışılan, ekonomik olarak iktidara bağlı 

olması nedeniyle özerkliği ve tarafsızlığı sarsılan ve yöneticisi hükümet atamasıyla 

gelen TRT’nin yukarıda anlatılanlar ışığında bir yayıncılık gerçekleştirmesi de o 

doğrultuda güçleşmektedir.  

 Curran, kamu hizmeti yayıncılığının sosyal sorumluluk işlevlerini tanımlamaya 

çalışırken, izleyicinin/okuyucunun aktif olarak katılımının ve yayıncının temsil 

aktörü gibi hareket etmesinin gerekli olduğunun altını çizmektedir. Medya, kamusal 

alan içinde egemen kültürün düşüncelerinin sorgulanabilmesi için ortam yaratarak 

kamusal bir diyaloğa öncülük etmekte, ayrıca içinde alternatif görüşlerin ve bakış 

açılarının tümüyle yer alabildiği koşulların yaratılmasına yardım ederek insanların 

kamusal söyleme katılabilecekleri ortamı da yaratmış olmaktadır (1997: 177). 

 Bir yayın kuruluşunun, kamu yayıncılığı anlayışına uygun olarak yayınlarını 

gerçekleştirebilmesi için bazı nitelikleri yerine getirmesi gerekmektedir. İlk olarak 

kamu yayıncılığı, izleyicilere haber verme, onları eğitme ve eğlendirme işlevlerini 

yerine getirmek zorundadır. Bu sebeple program tipi dağılımının bu işlevleri yerine 

getirecek biçimde dengeli olması gerekmektedir. Ayrıca gelir kaynaklarının siyasi 

iktidarlardan ve ticari odaklardan büyük ölçüde bağımsızlaştırılmış olması 

gerekmektedir. (Kaya, 1985: 78). 

 Agee, Ault ve Emery, medyada sosyal sorumluluğu biçimlendirirken iç içe 

geçmiş beş halkadan söz etmekte ve yayın içeriklerinden, tek tek yayıncıların yanı 

sıra, yayın kuruluşlarının da sorumlu olduğunu savunmaktadır. Bu bağlamda en 

içteki ilk halka, tek tek yayıncıların sorumluluğunu, ikinci halka medya 

kuruluşlarının kendi kurumsal sorumluluğunu, üçüncü hakla ülke düzeyinde yerleşik 

mesleki ahlak kurallarını, dördüncü halka hukukun koyduğu sınırlamaları ve en 

dıştaki beşinci halka ise halkın tahammül sınırını temsil etmektedir (Erciyes, 2001: 

50). 

  1980’li yılların sonunda, kamusal enformasyon, kültür, eğitim ve eğlence 

kaynaklarını geliştirmekle yükümlü ulusal kurumlar olarak düzenlenen kamusal 

televizyonlar, devlet denetiminin ağır basması ve pazarın ekonomik denetimi altında 

ezilmeye başlamasıyla birlikte, eski önemini kaybetmeye başlamıştır (Matelski, 

1996: 23–24). Genellikle, gelirleri tüketici endeksine bağlı enflasyon oranında artan 
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kamu yayın kurumları, yayıncılık enflasyonu oranlarının çok daha yüksek olması 

nedeniyle, hizmetlerinde finansman sorunları yaşamaya ve açık vermeye başlamıştır. 

Sonuçta, kamu hizmeti yayıncılığı yapan kuruluşların sorumlu yayıncılık anlayışı 

içerisinde, kamu yararını gözetmek, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerine daha 

da fazla özen göstermek, farklı seyirci kitlelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak yayınlar 

yapmak görevi ve zorunluluğu ile, kamuoyuna ulaşmak için popülariteyi sağlamak 

arasındaki çelişki, ister istemez bir ikilem oluşturmuştur (Demiralp, 1996: 1006).  

 Böylesine bir yapıda kamusal televizyon ve kamusal yayıncı için “ideal çözüm 

ne olmalıdır?” sorusuna mevcut koşullar içinde verilebilecek yanıtlar çok da fazla 

değildir. Ancak Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen kamu yayın kurumlarından biri 

olan Finlandiya Kamu Yayın Kurumu’nun (YLE-Oy Yleisradio Ab.) Genel Müdürü 

kamu yayıncılığının yaşatılması için en az üç şeyin gerçekleştirilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır (Esllin, 1991: 107–108): 

“1. Kamu hizmeti yayın kurumu, öncelikle faaliyetlerini ve yayınlarını, 

ortaklarının (yurttaşlarının) ticari kanallardan alamayacakları programları 

üretmek ve yayınlamak stratejisi üzerine kurması gerekmektedir. Burada ticari 

kanalların tamamlayıcısı olmaktan; yalnızca onların vermediği şeyleri 

vermekten söz edilmemektedir. Burada, ortaklarının her türlü yayın gereksinimi, 

en iyi ve en geniş şekilde karşılamaktan söz edilmektedir. 

2. Kamu hizmeti yapan yayın kurumu, programlarını pratik anlamda üretirken, 

bu programların, iletildiği halkın, yani ortaklarının, beğenerek izleyecekleri 

düzeyde olmasına özen gösterilmelidir. Kamu hizmeti yayın kurumunun 

yayınladığı programlar, içinde bulunduğu toplumun bütün kesimlerine 

ulaşmalıdır. 

3. Üçüncü olarak da kamu yayın kurumlarının faaliyetleri, herkesin makul 

olarak değerlendirebileceği şekilde etkin olmalıdır. Hiçbir izleyicinin, yani 

hiçbir yurttaşın, yani hiçbir ortağımızın aklından, kamu yayın kurumuna verilen 

paranın boşa gittiği ve ne şekilde harcandığının bilinmediği gibi bir endişe, bir 

şüphe geçmemelidir.”      

 Yazıcı’ya göre, bir kamu yayın kurumu, ancak yasası ve ilkeleriyle kendine 

yüklenen görevleri yerine getirdiği ve ülkesinin insanlarına çağdaş kamu yayıncılığı 

hizmetini götürdüğü sürece varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle, kamu yayın 
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kurumu gücünü, izleyicilerinin öncül ve ardıl gereksinmeleri tatmin edecek 

programları yapmak ve yayınlamak üstüne yoğunlaştırmalıdır (1994: 142).   

 Kitle iletişim araçlarının tartışılmaz gücü, toplumsal veya sosyal sorumluluk 

ilkesini vazgeçilmez kılmaktadır. Türkiye’de de zaman zaman bu toplumsal 

sorumluluk ilkesinin kitle iletişim araçları tarafından göz ardı edildiği 

gözlenmektedir. Yayıncılığın birincil işlevi; bilgilendirme ve eğitimdir. Tecimsel 

kaygılarla göz ardı edilen bu işlevler, toplumsal yaşamda onarılmaz yaraların 

açılmasında neden olarak gösterilmektedir. İşte bu noktada 11.06.2008 tarihinde 

kabul edilen 5767 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunun 1. maddesine göre 

Anayasal özerkliğe ve tarafsızlığa sahip bir kurum olan TRT, “Kamu Hizmeti 

Modeli” ile Türkiye’de yayıncılık alanında önemli bir işlevi üstlenmek 

durumundadır.  

 Oysa, beklenilenin aksine devlet yayın kurumu olan TRT, izleyici grubunu oy 

veren vatandaşlar olarak görmekte, kendisini devletin ideolojik araçlarından birisi 

olarak değerlendirmektedir. Oy veren vatandaş grubunun ikna edilmesi ve devlet 

politikalarının benimsetilmesi temel amaçtır. Kamusal yayıncılığın amacı; üç 

kelimeyle ‘bilgilendir, eğit ve eğlendir’ iken TRT için amaç ‘ikna et, eğit ve devletin 

istediği şekilde bilgilendir’ olmaktadır (Yazıcı, 1999: 13). Burada amaç, devletin 

ideolojisinin tartışılmadan benimsetilmesidir. Bu nedenle BBC’nin kuruluşunda 

etkin olan kamu hizmeti yayıncılığı anlayışıyla TRT’nin yayıncılık anlayışının 

ortaklık taşımadığı görülmektedir. BBC ulusun sesi olarak, ulusun birbiriyle 

konuşabileceği bir platform olarak düşünülürken, Türkiye’de kamu hizmeti 

yayıncılığını gerçekleştiren TRT’nin doğrudan devletin sesi olarak şekillendirilmeye 

çalışıldığı görülmektedir. Televizyon yayıncılığının herhangi bir gücün denetimi ya 

da mülkiyeti altına girmesi ile,  demokratik toplumun doğal unsurları olarak kabul 

edilen baskı gruplarının, çeşitli sivil toplum ve kitle örgütlerinin (sendikalar, 

dernekler vb), temsil ettikleri toplum kesimlerinin seslerini duyurmaları 

engellenmektedir. Bu durum, televizyon yayıncılığının, demokrasiye, çok sesliliğe 

katkısından söz edebilmesini zorlaştırmaktadır. Oysa, sadece kamu yayıncılığı ile 

kamu yararına ulaşılabilmesi ve yayıncılık ortamında dengenin kurulması 

sağlanabilmektedir. Bu durum, kamu yayın kurumunun izlenme oranlarının çok 

düşük olduğu ortamlarda bile geçerli olmaktadır. Ayrıca, kamu yayıncılığının kötü 
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durumda olduğu bir ülkede, tam tersine mali ve hukuki olarak kamu hizmeti 

yayıncılığı daha çok desteklenmeli ve toplumun tüm kesimlerinin her türlü program 

türündeki ihtiyaçları karşılanmalıdır (Yazıcı, 1999: 16). Kısacası Türkiye’nin tek 

kamusal yayıncısı olarak kabul edilen TRT’nin kamu hizmeti modelinin öngördüğü 

yayıncılık biçimini üstlenmesi gerektiği ortadır. 

 Bir kamu hizmeti yayıncılığında, kamu yararı ve düzenin, genel ahlakın 

korunmasının yanında, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları 

Divanı, Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar tarafından öngörülen 

“çoğulculuk, hoşgörü, açıklık, kültürel anlatım ve fikir akımlarına açık olmak, ırk, 

cinsiyet, sosyal sınıf, siyasi ve dini inançlarla ilgili olarak ayrımcılık yapmamak, 

nesnellik, tarafsızlık, cevap haklarına saygılı olmak gibi” ilkeler kamu hizmeti 

yayıncılığının özünü oluşturmaktadır (Yazıcı, 1999: 14). Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 10. Maddesi’nde yer alan ifade ve haber alma özgürlüğü hakkının 

temelinde kamu hizmeti yayıncılığı yatmaktadır. İfade ve haber alma özgürlüğü 

fikri, Avrupa’daki kamu hizmeti anlayışıyla yayın yapan yayıncıların haber, eğitim, 

kültür ve eğlence programlarının topluma geniş biçimde sunması şartı ve havaya 

serbest olarak yayın iletmesi anlayışı çerçevesinde biçimlendirilmiştir.   

 Toplumda; insanlara dünya ile ilgili gerçekleri anlayabilecekleri olguların 

sunulması, bilgi toplumuna ulaşabilmeleri için yardımcı olunabilmesi, belli başlı 

kesimlerin kendi seslerini özgürce duyurabilmeleri, kendilerini eşitlik, hakkaniyet 

ölçüsü içinde yansıtabilmeleri, temel insan hak ve özgürlüklerinden olabildiğince 

yararlanmaları için bilinçlendirilebilmeleri, kısaca, çoğulcu ve katılımcı çağdaş 

demokrasinin gereklerinin yerine getirilebilmesi ancak kamu hizmeti yayıncılığı 

anlayışı ile mümkün olmaktadır. Bunun için de topluma ulaşabilmek gereklidir.   

 Toplumda insan haklarına duyarlı bir yaklaşım geliştirmenin anlamı, kendi 

adlarına yapılmış tercihlerin pasif nesneleri olmak yerine, insanların kendi 

kararlarını almalarını sağlamak ve bunun önünü açmaktır. Enformasyon 

toplumlarında, medya insan hakları ve özellikle çocuk haklarıyla ilgili konularda 

gündemi belirleyen bir etken olarak önemli bir role sahiptir. Yayıncıların insan 

hakları konusunda benimsediği duruşlar, insan haklarının toplumsal algı ve 

imgelemde biçimlenmesi üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Haklara duyarlı 

yayıncılık ve gazetecilik politikalarının yaygınlaşması, insan hakları ve çocuk 
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haklarıyla ilgili konularda kamuoyunun duyarlılığının artmasına ve karar alıcıların 

hak ihlallerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Bu yüzden “haklara duyarlı 

yayıncılık” programcıların ve gazetecilerin temel sosyal sorumluluğudur (Tosun, 

2007: 175). 

 Bu yaklaşımdan hareket ederek, insan haklarına dayalı bir yaklaşım 

geliştirmenin temel koşulları bir yandan kamu otoritelerinin insan haklarıyla ilgili 

konulardaki hesap verme düzeyini gözetmek ve denetlemek, diğer yandan bireylerin 

kendileriyle ilgili kararlara katılmalarının önünü açmak, ayrıca uğradıkları her türlü 

ayrımcılık ve dışlamayı kamu önünde tartışmak olmalıdır.   

 Haklara duyarlı yayıncılık pratiklerinden beklenen; toplumdaki yanlışlar, 

çatışmalar ve yetersizlikler içinde güçsüzün haklarını gözeten bir taraflılıkla, negatif 

taraflılığını pozitife çevirebilmesidir.   

 Kamu hizmeti anlayışına göre yayıncılık bir toplumsal sorumluluğu içerir, 

yayın kurumlarının temel görevi kamusal enformasyon, kültür-eğitim ve eğlence 

kaynaklarını geliştirmektir. Kamu hizmeti yayıncılığı devletçe finanse edilip 

korunan, ama devlet dışında kalan ve yurttaşların büyük bir bölümü arasında fikir 

dolaşımı sağlayan iletişim kurumlarıdır. Bu anlayış doğrultusunda ulusal sınırlar 

içinde bütün toplumsal gruplar yayın kurumlarına eşit olarak erişebilme ve temsil 

edilme hakkına sahiptir. Çoğulculuk iletişim alanının çok sesli olması, yani 

farklılıkların eşit olarak temsil edilmesi anlamına gelmektedir. Kamu hizmeti 

yayıncılığı içinde izleyici bir tüketici olarak değil, yurttaş olarak ele alınmalıdır 

(Stevenson, 1995: 203). 

 

 2.7.2.  Kamusal Yayıncılığın Çocuklarla İlgili İşlevleri 

  Çocukluk fikri, genel inanışın aksine, tarihsiz, biyolojik bir dönemi işaret 

etmemektedir. Postman’ın da belirttiği gibi çocukluk, toplumsal bir icat, tarihsel 

olarak değişen kültürel bir yapıdır (1995: 26). Çocuk hakları kavramının ortaya çıkışı 

ve tarihsel gelişimi de, tıpkı çocukluk gibi belli toplumsal koşulların oluşmasıyla 

ortaya çıkmış, icat edilmiştir (Üstündağ ve Özmen, 2007: 225). Günümüz 

toplumlarında gelinen noktada, çocukluk düşüncesinin geçirdiği evrim çocuk 

haklarından sorumlu yayıncılığı da bir ihtiyaç olarak dayatmaktadır (Hotsa, 2007: 

277).  
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  Günümüz toplumlarında çocukluk fikrinin ne ifade ettiğini görmek için etkin 

araç olan medyaya bakmak gerekmektedir. Çünkü, medyanın çocukluk algısı, çocuk 

haklarına bakışı ve oynadığı özgün rol nedeniyle toplumdaki çocukluk kavramına 

etki ettiği bilinmektedir (Üstündağ ve Özmen, 2007: 225).     

 Çocukluk, bireyin dünyaya gelişinden itibaren birçok etki altında kaldığı pasif 

bir dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu dönem, bireyin yetişkinliğine dair değer ve 

özelliklerinin oluştuğu örgütlü bir toplumsallaştırma dönemidir. Yaşam bilgisinin 

insan ömrünün sonuna kadar devam ettiği bir olgu olarak kabul edilse de, çocuk 

kendine, içinde yaşadığı topluma ve dünyaya dair her şeyi bu dönemde öğrenmeye 

başlamakta ve bu bilgiler ileriki yaşlarda yetişkin bir birey olmasında, topluma ve 

dünyaya bakış açısında ana şemayı oluşturmaktadır. Çocuğun toplumsallaşma 

sürecinde ailenin, hükümetlerin ve medyanın en büyük görevi, toplumun değerlerini 

çocuğa tercüme ederek onun her alanda demokratik bir birey olarak yetiştirilmesine 

yardımcı olmaktır (Akçalı, 2007: VII).    

 Modern zamanlarda çocuk ve medya arasındaki ilişkinin çocuğun 

toplumsallaşma sürecinde aile ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkisinden daha 

baskın hale geldiği tartışmasız bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle ÇHS 

merceğinden bakıldığında medyadan beklenen kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bu 

bilgilendirmeyi çocuk haklarına ilişkin düzenlemelerin yüklediği sorumlulukla yerine 

getirmesidir. Burada kamusal yayıncının en önemli rolü, çocuğun katılım hakkını, 

görüşlerini ifade etme ve bilgi alma haklarını kullanabilmesinin bir aracı olmasıdır 

(Onat ve Akço, 2007: 83). Ancak ister ticari tv yayıncılığı olsun ister devletin 

tekelinde olan kamu hizmeti yayıncılığı olsun üretilen programlarda çocuğun sunuluş 

biçimine bakıldığında medya karşısında en çok haksızlığa uğrayan ve yok sayılan 

kesiminin çocuklar olduğu anlaşılmaktadır.  

 Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (FIJ) gerçekleştirdiği “Medyada 

Çocuk Haklarını Tanıtmak” konulu çalışmada belirtildiğine göre; dünya nüfusunun 

yarısından fazlasını oluşturan çocukların medyada sadece yüzde 5’lik bir oranla 

temsil edildikleri gözlenmiştir (FIJ, 2005).  Dolayısıyla bu rapora göre medya diğer 

ötekilere yaptığı gibi çocukları da yeterince temsil etmediği için bir hak ihlali 

yapmaktadır. Yani, çocuklar söz konusu olduğunda onları eksik birer yurttaş olarak 

değerlendirip, yok saymaktadır. 
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 Çocuklar haklarını kullanma ve ihtiyaç duyulan anda talep etme açısından 

yetişkinler dünyasında çok daha savunmasız kalabilmektedir. Kadınlar, çocuklar, 

azınlıklar gibi pek çok kesim, ticari medyada ve gücünü iktidar mekanizmalarından 

alan kamusal yayıncılıkta temsil ve erişim alanında ihmal edilmektedirler. Oysa 

demokratik toplumların kamusal yayıncılığında temel amaç, bu kişilerin, kurumların 

ve grupların tümü için varolmasıdır. Diğer bir ifadeyle kitle iletişim araçlarının, 

çevreden merkeze, var kılınmaya çalışılandan sessizliğe mahkum edilenlere kadar 

toplumun tüm kesimleri için eşit biçimde erişilebilir olması gerekmektedir. 

Dolayısıyla kamusal yayıncı, dezavantajlı bir toplumsal grup olan çocuklara 

gündeminde yer verme, onların sorunlarına somut çözümler üretebilmek için gerekli 

ortamı hazırlama ve haklarını pozitif biçimde yayma ve destekleme talepleriyle 

sorumlu tutulmaktadır.  

 Kamu hizmeti yayıncılığının çocuklar konusundaki önemi, nasıl bir yayıncılık 

sorusunun yanıtlanmasını da gerekli kılmaktadır. “Kamu hizmeti yayıncılığının 

çocuklarla ilgili işlevleri nasıl olmalıdır veya sosyal sorumluluğunu nasıl yerine 

getirmelidir?” sorularına verilebilecek en iyi yanıtlardan birisi BM Genel 

Kurulu’nun 10 Mayıs 2002 tarihli yirmi yedinci özel oturumda kabul edilmiş olan 

Çocuklara Uygun Bir Dünya Bildirgesi’nde yer almaktadır:  

“Madde 32 (8): Önemli rolü olan bir başka kesim de kitle iletişim araçları ve 

bunların kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar, çocukların durumu ve karşılaştıkları 

sorunlar konusunda halkın bilinç ve duyarlılık düzeyini yükseltebilirler; 

çocukların haklarını koruyup geliştiren girişimler konusunda çocukları, ana-

babaları, aileleri ve genel kamuoyunu bilgilendirebilir ve çocuklara yönelik 

eğitim programlarına katkıda bulunabilirler. Medya çocuklar üzerinde etkili 

olabileceğini bilip buna uygun özeni göstermelidir.”  

 Medya gündemine girebilmek toplumun tüm kesimleri için önemli bir 

mücadeledir, çünkü günümüz toplumlarında gerek günlük hayatımızla, gerekse 

sosyo-ekonomik, politik ve kültürel alanlarla ilgili bilgilerimizin büyük bir bölümünü 

medyadan öğrenmekteyiz. Dolayısıyla, toplumların geleceğini oluşturacak olan 

çocuğun bilgilenişi de büyük ölçüde medya aracılığıyla gerçekleşmektedir (Cangöz, 

2007: 197). 
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 Çocuğun kitle iletişim araçlarını kullanarak ulusal ve uluslararası kaynaklardan 

bilgi ve belge edinme hakkını düzenleyen ÇHS’nin 17. maddesi bunun bir hak 

olmanın ötesinde çocuğun temel özgürlüklerine ulaşması ve bu özgürlükleri 

kullanmasının da önemli bir aracı olduğunu belirtmektedir. Öncelikle, çocuğun kitle 

iletişim araçlarından yararlanma hakkını kullanabilmesi için, bu araçların ve bilhassa 

bütün farklılaşmış yurttaş topluluklarına eşit uzaklıkta durarak ortalamayı hedefleyen 

kamusal yayıncının çocuk haklarına duyarlı ve saygılı yayıncılık pratiklerini 

geliştirmesi gerekmektedir (Onat ve Akço, 2007: 85). Uluslararası İnsan Hakları 

Konseyi tarafından geliştirilmiş olan ve yayıncıların çocuklar söz konusu olduğunda 

uyması gerekli olduğu bir takım ilkelerin burada vurgulanması gerekli 

görülmektedir. Bu ilkeler şunlardır:  

 ● Kitle iletişim araçları çocuğun kültürel ve toplumsal bakımdan gelişmesini 

sağlayan, çocuk odaklı eğitim programları ile ÇHS’nin 29. maddesinde belirtilmiş 

olan çocuğun eğitimi ile ilgili kriterlere uygun bilgi ve belgeler yayınlamalıdır. Bu 

belgelerin yayınlanması için de çocuğun kişiliğini, zihinsel ve bedensel 

yeteneklerini; İnsan Haklarına ve temel özgürlüklere, BM Antlaşması’nda 

benimsenen ilkelere, kültürel kimliğine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara 

saygısını geliştirici; anlayış, barış, hoşgörü, farklı cins, etnik, dini köken ayrımı 

yapmaksızın tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla, sorumlulukla üstlenecek şekilde 

hazırlanmasını sağlayıcı nitelikte yayınlar yapmalıdır. 

 ● Ulusal ve uluslararası kaynaklardan gelen çocuk hakları ile ilgili bilgi ve 

belgelerin üretimi ve yayımı amacıyla uluslararası düzeyde tüm kuruluşlarla 

işbirliğine gidilmelidir.  

 ● Çocukların toplumdaki genel durumu ve karşılaştıkları sorunlar konusunda 

halkın bilinç ve duyarlılık düzeyini yükseltici yayınlar yapılmalıdır.       

 ● Çocukların haklarını koruyup geliştiren girişimler konusunda çocukları, 

aileleri ve kamuoyunu bilgilendirici yayınlar yapılmalıdır.  

 ● Yapılacak yayının çocuklar ve çocuk hakları üzerindeki olası etkilerini 

önceden düşünerek davranmak yani sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek 

gerekmektedir.  
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 ● Çocuk haklarını gündemde tutmak, bu hakları korumayla ilgili tüm 

etkinlikleri/çabaları izlemek/araştırmak, takipçisi olmak, çocuklara karşı 

yükümlülüklerini yerine getirmeyenleri ortaya çıkarmak.   

 ● Çocukların kendilerini ifade etme, görüş ve düşüncelerini başkalarıyla 

paylaşma, büyüklerine seslerini duyurmaları konusunda özendirici olmak, öncülük 

ve aracılık etmek. 

 ● Çocuk haklarıyla ilgili ihlaller söz konusu olduğunda medyanın ilgili 

kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışarak, sorunla bağlantılı bir 

boyutu, sorunun veya çözümün görülemeyen noktasının açığa çıkarılması.    

 ● Çocukların kendi medya ürünlerini oluşturmalarına olanak tanımak. 

 ●Yaygın medyadaki çocuk imgesinin basmakalıp/klişe temsillerinden 

kurtarılması, farklı yaşlardan, sınıflardan, koşullardan gelen çocukların eşit biçimde 

temsil edilmesi sağlanmalıdır.     

 Oysa ki günümüz toplumların yetişkin dünyasına ait ideoloji, siyasi rejim ve 

kültürün içinde “bağımlılaştırılan” çocuklar, hak ihlallerine uğramakta hatta sınıfsal 

ve kültürel düzeylerde farklı çocukluk tipleri ortam ve araçlarla yeniden 

üretilmektedir.  

 Medyanın görünür kıldığı, şekillendirdiği çocuk imgesi genellikle, postmodern 

çocukluktur. Yani, “çeşitli ileri/ayrıntılı dil kodları”, “gelişmiş eğitsel düzey”, 

“pahalı tüketim”, “medya dolayımıyla yüksek oranda görünürlük”, “her şeyi 

yapabilme gücü” gibi nitelemelerle hem devletin hem de sivil toplumun örnek 

gösterdiği “çağdaş” bir tipleme olarak sunulan çocukluktur (İnal, 2007: 13). Bu tip 

bir çocuğun en göze çarpan yanı, toplumsal değerlerden öte bireyci değerlerle 

toplumsallaşmasıdır. Bu imgeler, sıradan insanların ve toplumsal kurumların 

söylemlerini etkiler (Irmak ve Engin, 2004: 370). Bu imge ve söylemler topluma 

nasıl çocuk yetiştirileceği konusunda yol göstermektedir. Bu noktada, ülkemizde 

yayınlarında tarafsız olmadığı kanaati genel kabul görse de, sorumlu yayıncılık 

ilkesiyle, kamu hizmeti yayıncılığı yapan TRT televizyonları toplum için daha fazla 

önem kazanmaktadır.  

 Ancak Türkiye’de de postmodern çocukluğun, devletin önerdiği eğitsel 

modelde ve devlet yayın kurumu olan TRT’nin yayınlarında üretilip sergilenen 

çocukluk imgesinde somutlaştığı görülmektedir. Böyle bir çocukluk imajının 
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yaratılmaya çalışılmasının en temel nedeni kuruluşundan beri TRT’nin siyasi erkin 

temsilcisi olmaktan kurtulamamasıdır. Dolayısıyla kamusal yayıncının yerine 

getirmekle sorumlu tutulduğu 5 ilke -toplumsal sahiplik, çeşitlilik, katılım, etkileşim 

ve eleştirellik- TRT’nin kendi oluşturduğu çocuk imajının dışında toplumda istismara 

uğrayan, ezilen, suçlanan çocukların da olduğunu görmezden/göstermezden 

gelmesiyle ihlal edilmektedir. Böylelikle çocukların korunma, bakım ve birey olma 

hakkının devlet tarafından sağlanamıyor olmanın üstü örtülmektedir. Bu durum ise, 

toplumsalı belli istek ve beklentiler yönünde algılatma adına ideolojik işleyişinin ve 

medya örgütlerinin toplumun ekonomik ve politik güce sahip kesimleriyle kurduğu 

organik bağlarının bir sonucudur (Cangöz, 2007: 119). Toplum adına gözetim 

yapmakla görevli olan kurum, toplumsal gruplardan biri olan çocukların yaşadığı 

sorunları kamusal arenada tartışmak yerine görmezden gelerek yani toplumdaki 

yanlış giden şeylerden kaynaklanan niteliğinin üstünü örterek, bir hak ihlali 

gerçekleştirmektedir.  

 Sonuçta, sosyal sorumluluk işlevini tam olarak yerine getiremediği ve yetersiz 

olduğu konusunda üzerinde hemfikir olunan kamu hizmeti yayıncılığı kendi görevini 

postmodern çocukluk kavramını, çoğu zaman iktidar mekanizmalarına bağlı olma, 

çoğu zaman bilgisizlik, ama her zaman sorgulama kabiliyetinin yoksunluğu 

nedeniyle yeniden üretmekle sınırlayan, kamusal yarar yerine çoğu zaman kişisel 

zarara yol açan bir kamusal yayıncılıkla karşılaşmaktayız.     

 Oysa, çağdaş demokratik toplumlarda kamusal yayıncılığın çocuklara yer 

vermesi o kadar önemlidir ki; ancak kamu yayıncılığı ile toplumda çocuk haklarına 

duyarlı bir yaklaşımın geliştirilmesi ve ÇHS’nin temellendirdiği üç ilke; çocuğun 

refahı, ayrımcılıklara uğramaması ve katılımı çerçevesinde daha geniş bir yurttaşlık 

anlayışıyla çocuklara yaklaşılması sağlanabilmektedir. Çocukların da hakları olan 

bireyler oldukları kabulünden yola çıkan kamu hizmeti yayıncılığının amaçlarından 

bir tanesi, çocuk haklarının daha sık, daha geniş ve daha nitelikli bir biçimde ele 

alınmasını sağlamaktır. Ayrıca, kamu hizmeti yayıncılığı çocukların olumsuz 

durumlara kendilerinin düşmediklerini, dışlarındaki çevresel faktörler nedeniyle 

düşürüldüklerini, yaptığı yayınlarla sürekli dile getirmeye çalışmaktadır. Genel 

olarak çoğunluk tarafından normalmiş gibi algılanan ya da algılatılmak istenilen 

olayların aslında çocukların temel haklarının ihlali olduğunu vurgulamayı amaçlayan 
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kamu hizmeti yayıncılığı, çocuklarla ilgili konularda ilk olarak çocukların 

görüşlerinin alınmasına büyük önem göstermektedir. Bu nedenle de çocuklara, 

yaygın medyanın yaptığı gibi “tehlikeli” değil, aksine tehlikede oldukları göz önünde 

tutularak yaklaşılması gerekildiğini sosyal sorumluluğun temel ilkesi olarak 

belirlemektedir.     

 Genel anlamda, iletişimin yalnızca bir bilgi aktarım sistemi olmadığı, aynı 

zamanda eğitimin ve kalkınmanın bir parçası olduğu görüşü uluslararası ölçekte 

kabul görmüştür. Medya toplumdaki farklı grupların seslerini fark gözetmeksizin 

yansıtır. Medya bu gruplar karşısında tarafsızdır ve gerçeği olduğu gibi 

yansıtmaktadır. Zaten medyadan da beklenen gerçeği çarpıtmadan yansıtmasıdır. 

Doğal olarak televizyon yayıncılığının da bu genel kapsamın içinde yer aldığı kabul 

edilmektedir. Bu yaklaşım, batının demokratik yapıya sahip olduğu önkoşulunu 

gerektirmektedir (McQuail, 1979: 70). Ancak özellikle kamu tekeli modelinin geçerli 

olduğu gelişmekte olan ülkelerdeki uygulamalar televizyonun siyasi iktidarın 

güdümünde olduğunu göstermiştir. Türkiye’de de kamu tekeli uygulamasının en 

önemli şikayet yönü bu olmuştur.   

 Değirmencioğlu, günümüzde çocukları konu alan programlarda bile, onların bir 

özne olarak değil, nesne olarak temsil edildiğini söylemektedir. Bu nedenle bir birey, 

özne, yurttaş olarak temsil edilmeyen, hak ihlallerine uğrayan çocukların, ÇHS 

uyarınca, çocuğun yararını gözeten ve bunu onların katılımıyla yapacak bir 

yayıncılık anlayışının geliştirilmesi gereğini vurgulamaktadır. Çocuğun yararı için 

yapılacakları; çocuklara daha fazla yer verilmesi, onları ve kamuoyunu 

bilgilendirecek her türlü programın eğitici ve anlaşılır olmasının sağlanması, bunun 

için de çocukların seslerine kulak verilmesi, ayrıca habercilik ve yayıncılık 

süreçlerine katılımının sağlanması biçiminde sıralamaktadır (2007: 152).   

 Aslında görüntü değiş tokuşu olan modern enformasyonda oldukça fazla çocuk 

görüntüleriyle karşı karşıya kalmaktayız. Peki dünyayı kuşatan bu çocuk 

görüntülerini doğru okuyabilmek adına neden dünyada bir çocuk hareketi 

başlamamaktadır? Şirin’e göre, asıl sorun, enformasyon egemenliğinin medya 

iktidarına dayanmasıdır. Enformasyon ideolojisinin egemen rolü çocukluğun 

üzerindeki örtünün kalkmasına engel olmaktadır (1996: 1343). Medya olaya tanıklık 
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etmemizi sağlamakta, fakat olayın neden ve nasıl olduğunu anlamamıza yardımcı 

olacak hiçbir ayrıntıya yer vermemektedir.  

 Habermas 19. yüzyıl burjuva kamusal alanını; kadınlar, eşcinseller, azınlıklar, 

çocuklar gibi toplumun dışlanan kesimlerinin seslerinin duyurulduğu, meselelerinin 

görünür kılındığı, ne resmi kurum ve kuruluşların ne de ticari kaygılar güden 

işletmelerin yanında yer almayan ortamlar olarak tanımlamaktadır (1989: 127). İşte 

bu tanımdan hareketle günümüz toplumlarında kamu meselelerini tartışmak ve 

çözmek işlevlerini sağlayabilecek platformları yaratabilecek araçlardan bir tanesi de 

kamu hizmeti yayıncılığıdır. Fakat Medya İzleme Raporlarının da gösterdiği gibi, 

medya bu ortamları nesnel olarak sağlamamakta, gerçekte bu ortamları inşa 

etmektedir. Kullanılan stüdyo dekorundan programda işlenilen konulara, programı 

sunan sunucudan çağrılan konuğa kadar her bir unsur, siyasi erklerin tercihlerinde 

önem kazanmaktadır (Cangöz, 2007: 202). Kısacası örgütlenme yapısı, program 

yapımı ve içeriğinde oldukça bürokratik olan TRT’nin kamusal alandan kovulan 

çocukların katılımını sağlamak, onları kamusal müzakereye dahil etmek gibi bir dert 

taşımadığı görülmektedir (Alankuş, 2007: 47). 

 Oysa ki kamu hizmeti yayıncılığı anlayışı, her alanda sorumlu davranışı gerekli 

kılmaktadır. Bu süreçte kamusal yayıncılıktan beklenilen; bir yandan çocuk hakları 

konusunda kendisini geliştirmesi, bilgi düzeyini yükseltmesi, diğer yandan 

yayınladığı programlarda çocuk hakları ihlallerini görünür hale getirmesi 

gerekmektedir. Sokakta yaşayan, zorla çalıştırılan, istismara maruz kalan ve daha 

birçok sorunla yaşamak zorunda bırakılan çocukları korumaya yönelik hizmetleri 

geliştirme konusunda kamu otoritelerini zorlamalıdır (Tosun, 2007: 181). Başka 

deyişle kamu televizyonları sistemin eksik kalan yönlerini tamamlayıcı bir işlev 

görmek zorundadırlar. Çünkü yirminci yüzyılın ileri kapitalizmine paralel olarak 

yapılanan ticari medyanın aksine, kamusal yayıncılık, çocukların yaşamlarında 

gerçek anlamda değişiklik yaratabilmesi noktasında eğitsel çalışmaların gösterilmesi 

açısından önemli bir araç olarak görülmektir.  

 Bu noktada şunu da hemen belirtmek gerekir ki, çocuğun haklarını kullanması 

ve yararının korunması bakımından tek ve biricik sorumlu kurum aile değildir. 

Çocuğun ve haklarının korunmasında toplumun tüm kurumları sorumlu 

tutulmaktadır. Ayrıca toplumdaki sosyal değerler sistemi içinde çocukların ve 
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haklarının önemsenmemesi yönündeki eğilim arttıkça, yayıncılığın sorumlulukları 

içinde çocuk haklarının kendine yer bulması o derece zorlaşmaktadır.  

 Onat ve Akço, ÇHS çerçevesinde “çocuk odaklı bakış açısı” ile, “çocuğun ve 

haklarının korunmasına ilişkin evrensel sorumluluğu yerine getirmek” anlamında 

toplumun tüm kurumların sorumluluğunu “destek halkaları” ile açıklamaktadırlar. 

Çocuğun tüm haklarına ulaşmasında ve bu hakların korunup desteklenmesinde ilk 

destek halkası ailedir. Aile çocuğun yetişmesi ve gelişmesinde, onu yönlendirme 

hakkına sahiptir. Fakat bazı durumlarda aile çeşitli nedenlerden (aile eğitimsiz, 

yoksul veya engelli olabilir vs) dolayı çocuğu bu hakların uygulanması için koruyup 

destekleyememektedir. Bu yüzden Sözleşme aileye destek olması için ikinci bir 

destek halkası oluşturmaktadır. Bu destek halkası içinde çocukların gereksinimlerine 

uygun hizmetleri sunmakla görevli kişi ve kurumlar (okul, adli mekanizmalar, kolluk 

teşkilatı, sosyal hizmet uzmanları ve daha pek çok kişi/kurum) yer almaktadır. Ancak 

destek halkasında yer alan kişi ve kurumların görevlerini tam olarak yerine 

getirebilmesi için hükümetler tarafından politikalar üretilmesi ve bu politikaların 

ayrılacak bütçelerle, ulusal, uluslararası sivil toplum kuruluşları ile birlikte projeler 

hazırlanarak desteklenmesi gerekmektedir. Bu noktada kamu hizmeti yayıncılığını 

üstlenen kurumlara önemli görevler düşmektedir. Kamu hizmeti yayıncılığı hem 

çocukların toplumsal yaşama katılımının en önemli araçlarından biri olarak onların 

sesine yer vermek açısından, hem de destek halkalarının rolünü yerine getirebilmesi 

için hem kamuoyunda hem de görevli kurumlarda duyarlılık yaratmak açısından 

önemli roller oynamaktadır. Son destek halkasını da BM, UNICEF, ILO gibi 

uluslararası işbirliği konusunda öncülük eden kurumlar yer almaktadır. Bu şekilde 

Sözleşmeyi kabul eden ülkeler çocuk haklarının hayata geçirilmesi konusunda yalnız 

bırakılmamaktadır (2007: 77–79).   

 Yukarıda anlatılanlar ışığında, çocukların söz konusu olduğu durumlarda, 

kendileri dışında pek çok faktörün etkili olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 

Sözleşmenin sorumluluk yüklediği aileler başta olmak üzere, sorumlu olan diğer 

kuruluşlara kadar kimse görevlerini tam anlamıyla yerine getirmemektedir. İşte tam 

bu noktada yaygın medyanın aksine kamusal yayıncı çocuklarla ilgili tüm süreçlerde 

planlama, uygulama ve izleme-değerlendirme dahil olmak üzere çocukların aktif  
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katılımcı olarak yer almasını sağlamakta, sosyal sorumluluk çerçevesinde denetim ve 

gözetim yapma misyonunu onlar adına gerçekleştirmektedir. 

 Medya ortamını belirleyen tekelleşme, ekonomik, siyasal iktidar çevreleriyle iç 

içe geçmiş olmak gibi yapısal koşullar, yayıncılık süreçlerine yansımakta ve 

oluşturulan programların içeriğinde de ötekilere çok az yer verilmektedir. 

Dolayısıyla, yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ortaya çıkan yayınlardaki taraflılık 

olgusuyla neyin yanlış veya kimlerin yetersiz olduğu gibi durumlar göz ardı 

edilmekte, çocukların ve çocuk haklarıyla ilgili örgütlerin söylemleri değil, devletin 

resmi otoritelerinin söylemlerinin vurgulandığı programlar ortaya çıkmaktadır. 

Çocuk hakları ile ilgili yapılan yayınlarda ise çocuk haklarının kamusal alanda 

savunulup, geliştirilmesi için kullanılacak yerde tam tersi olmakta, politikacıların 

kendilerinin kamusal alana taşınmasının bir aracı olmaktadır. Yani çocuk hakları 

değil, sistemin işleyişi korunmaktadır (Onat ve Akço, 2007: 185).   

 Çocuk hakları ve sorunları söz konusu olduğunda yayıncının öncelikle 

sorumluluğu, yaptığı programlarda çocuk haklarını her türlü ekonomik, siyasi 

beklentilerin önüne koymasıdır. Ancak programcının bunu gerçekleştirebilmesi için 

çocuk haklarını koruyan belgeleri ve etik ilkeleri iyi bilmesi gerekmektedir. 

Günümüz toplumlarında çocukları toplum dışına itmek, yok saymak gibi olumsuz 

adımlar atmak yerine, onları ve sorunlarını sosyolojik bir olgu olarak irdelemek, 

çocukları iyice ötekileştirmek yerine toplumun aksayan yönlerine dikkat çekmek ya 

da ilgili kişileri veya kurumları uyarmak çok daha işlevsel bir yayıncılık olacaktır.     

 Dünyada var olan medya ortamının tek sesliliğine karşı, kamu hizmeti 

yayıncılığı ihmal edilenlerin ve işitilmeyenlerin seslerine, fikirlerine kanal 

oluşturmakta, tek ve herkes için eşit program tipi dağılımına yer vermektedir (Hosta, 

2007: 277). Eğitim programlarına ve sürekli eğitime önemli bir yer ayıran kamu 

hizmeti yayıncılığı, çocuk haklarının fiilen gerçekleştirilmesi yönünde çocukların, 

ailelerin ve hükümetlerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için gerekli bilgi ve 

belgeler yayınlamaktadır. Çünkü kamu yayıncılığını gerçekleştiren iletişim 

araçlarının temel hedefi; toplumu demokratik-hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda 

yansızlık ve siyasetler-üstü bir yayıncılıkla eğitmek ve kültür düzeyini yükseltmektir.  
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 1980’li yıllar neo-liberal ekonomi politikalarının yaygınlık kazandığı bir dönem 

olmuştur. Bu yeni ekonomi-politik siyasalar yayıncılık alanına da etki etmiş ve 

devletin pazar düzenlemeleri ve yayıncılık alanındaki faaliyetleri en aza indirgenmiş, 

pazara uygun siyasalar gelişmeye başlamıştır. Bu yeni düzende izleyiciler birer 

vatandaştan çok, birer tüketici konumuna indirgenmektedir. Bu nedenle “kamu 

yayıncılığı” ve “kamusal yarar” fikri ikinci plana atılmıştır. Örneğin, İngiltere’de 

BBC’nin ödeneklerinde önemli kısıtlamalara gidilmesi bu yönelişin bir uzantısı 

olarak gösterilmiştir (Cangöz, 2007: 213). Bunun en önemli nedeni, medyayı elinde 

bulunduran sermaye gruplarının siyasi tercihlerinden ötürü kendi ekonomik 

çıkarlarını gözetmek istemesidir.  

 Hızlı bir liberalleşme ve çok çekişmeli bir rekabet ortamının içinde Türkiye de 

basınıyla, radyosuyla ve televizyonu ile ulusun birbiriyle konuşabileceği bir platform 

olarak düzenlenmemiş, tam aksine kitle iletişimi doğrudan devletin sesi olarak 

şekillendirilmeye çalışılmıştır. Bu özellik nedeniyle Türkiye’de her türlü ayrımcılık 

ve dışlamaya maruz kalan, ezilen kesimlerin de seslerine kulak vererek bir ortak 

erime potası oluşturma gibi emellerden uzak, sorgulama kabiliyetinden yoksun ve 

iktidar mekanizmalarına bağlı olan bir yayıncılık anlayışıyla karşılaşmaktayız. Böyle 

bir yayıncılık anlayışı içinde çocuklar hakkındaki genel yaklaşım, onların henüz 

yeterince büyümemiş, korunması gereken, tamamlanmamış bireyler olduğudur. Bu 

yaklaşım çocuğun katılımı önündeki en önemli engel olarak görülmektedir. Koman’a 

göre, bu engel ancak toplumlarda ve bireylerde demokrasi ve insan hakları 

kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaşması ile ortadan kalkacaktır (2007: 268).  

    Çocuklar gözünden bakıldığında da, kamu hizmeti yayıncılığını üstlenen 

TRT’nin değişmesi gerektiği ortadır. Bu nedenle, çocukların yararını gözeten ve 

çocuk katılımına önem veren yeni bir kamusal yayın politikasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. ÇHS’nin 3. ve 12. maddeleri çerçevesinde TRT’nin yeni bir 

yayıncılık anlayışına doğru atacağı adımlar; çocuklara daha fazla yer vermek, 

toplumda olması gereken değil, varolan çocuk sorunlarını yansıtabilmek ve 

çocukların habercilik ve yayıncılık süreçlerine katılımlarını kolaylaştırmak şeklinde 

sıralanmaktadır (Değirmencioğlu, 2007: 152).   
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 Günümüzde çocukluk ve çocuk hakları konusunda yapılan çalışmalar salt 

çocuk konusuna dair gibi görünse de, toplumda çok daha geniş bir alanda karşılık 

bulmaktadır. Akçalı’ya göre, toplumu ilgilendiren pek çok sorun içinde yarına 

ertelenmeyecek en önemli sorun, çocuklara ve çocukluğa dair sorunlardır. Çünkü 

bugünün çocukları yarının yetişkinleri olacaktır. Bu nedenle ertelenen her türlü 

sorunun ileride çözümü çok daha güç başka sorunları yaratacağı düşünülmektedir 

(2007: VIII).      

 İşte bu nedenle çocuğun kamu yaşamında yer alması gerekmektedir. Çocuk 

ailede, medyada, politikada yani yaşamın her alanında demokrasinin ve insan 

haklarının temel prensiplerine göre yaşamını sürdürmezse, ileriki yaşantısında bu 

kavramlara göre yaşaması mümkün olmamaktadır. Çocuğun katılım hakkının tam 

olarak hayata geçmesi için ülkemizde televizyon yayıncılığında baskın rolü oynayan 

TRT’nin gerçekleştireceği yayınlarla demokratik bir kamuoyunun oluşmasına, 

yetişkinlerin çocukların potansiyellerine inanmalarını ve onlara güven duymalarını 

sağlaması gerekmektedir. Eğer, yetişkinler çocuklara inanmaz ve onları bağımsız 

bireyler olarak kabul etmezse, çocuğun kamu yaşamına katılım hakkı gerçekleşemez. 

Çünkü çocukların katılımı anne baba, öğretmenler, medya, yöneticiler ve diğer 

yetişkinler tarafından gerçekleşebilmektedir (Koman, 2007: 267).   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TRT’NİN 1. KANALININ YETİŞKİNLERE YÖNELİK PROGRAMLARININ 

ÇOCUK İÇERİKLERİ AÇISINDAN ANALİZİ 

  

 3.1. Araştırma Modeli 

 Televizyon yayınlarında çocuk hakları ve sorunlarının işleniş biçiminin 

araştırılacağı bu bölümde örneklem kapsamına giren ve kamu hizmeti yayıncılığını 

gerçekleştiren TRT 1’in yayın akışı içerik analizi yöntemi kullanılarak 

incelenecektir. İçerik analizi, iletişim çalışmaları içerisinde en çok tercih edilen 

yöntemlerden birisidir. Yöntemin başlangıcı Laswell’in yaptığı çalışmalara kadar 

götürülse de gelişmesi İkinci Dünya Savaşı yıllarında olmuştur. Lazersfeld, Laswell, 

Berelson gibi tanınmış bilim adamlarının katılımıyla yapılan Chicago 

Üniversitesi’ndeki konferans, içerik analizi yönteminin gelişmesini ve 

yaygınlaşmasını sağlamıştır (Gökçe, 1995: 13). Berelson’a göre içerik analizi; 

iletişimin sunulan içeriğinin tarafsız ve niceliksel tanımıdır (Fiske, 2003: 179).

 İçerik analizi, kitle iletişim araçları ile gönderilen mesajları, olabildiği ölçüde 

nesnel ve standartlaştırılmış bir sınıflama düzeni içinde ele alması nedeniyle 

araştırmacıların kullandığı popüler yöntemlerden birisidir (Ulutak ve Aslı, 1993: 

104).     

 Araştırma kapsamında örneklem olarak seçilen Türkiye’nin kamu hizmeti 

yayın kuruluşu olan TRT 1’in, hem 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenlikleri 

Haftasına hem de Aralık ayının ilk haftasına ait yayın akışları içerik analizi 

yöntemiyle incelenecektir. İçerik analizi yöntemine bağlı olarak araştırma modelinin 

birinci aşamasında, 2008 yılı Aralık ayının ilk haftasında ve 2009 yılının 23 Nisan 

Uluslararası Çocuk Şenlikleri Haftasında TRT’nin 1. kanalının televizyon reklamları 

hariç tutularak sabah 7’den, gece 12’ye kadar 1 haftalık yayın akışları izlenmiştir. 

Çözümleme yapılırken, herhangi bir programın 24.00’dan önce başlamasına dikkat 

edilmiştir. Bu süreden önce başlayan her program çözümlemeye dahil edilmiştir. 

Ancak, program süreleri hesaplanırken bir nokta dikkate alınmıştır: Herhangi bir 

program, büyük bir bölümü saat 24.00’dan önce başlıyor ama 24.00’da bitmiyor ve 

24.00’dan sonraya akıyorsa, söz konusu program analize dahil edilmiş ama süresi 

saat 24.00’la sınırlandırılmış ve bitiş anına kadarki süre dahil edilmemiştir. Eğer 
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programın çok az bir bölümü saat 24.00’dan önce başlıyor ve büyük bir bölümü 

24.00’dan sonraya akıyorsa, söz konusu program çözümlemeye dahil edilmemiştir. 

Örneğin, 23.55’te başlayıp 24.30’da bitiyor ise, bu program tür ve süre 

çözümlemesine katılmamıştır.    

  İçerik analizi yönteminin ikinci aşamasında kamusal yayıncılığın, gerek 

çocuklara adanmış bir bayramda 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenlikleri Haftası’nda 

gerekse normal günlerde çocuklara nasıl yer verdiğini yani kamusal yayıncılıkta 

çocuğun yer alışı ve kamuoyuna çocukların nasıl sunulduğu ve normal günler 

dışında özellikle dünyadaki tek çocuk bayramı olarak sunulan 23 Nisan Uluslararası 

Çocuk Şenlikleri Haftası’nda çocukların yararı ve hakları göz önünde tutularak 

yayıncılık yapılıp yapılmadığı konuları, belirtilen haftalarda çocuk sorunlarına ve 

haklarına ayrılan sürenin genel süreye oranı ve bu oranların karşılaştırılması 

doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan kodlama cetveline bağlı kalınarak 

incelenmiştir. 

 

 3.2. Evren ve Örneklem 

 Araştırmanın evrenini, Türkiye’de kamu hizmeti yayıncılığını gerçekleştiren 

TRT’nin 1. kanalının yayın akışında yer alan yetişkinlere yönelik çocuk merkezli 

programlar oluşturmaktadır. Araştırmanın kamusal yayıncılığın çocuğun haklarını ve 

sorunlarını ne ölçüde önemsediğini ortaya koyma amacı taşıması açısından örneklem 

kümesi tesadüfi olarak seçilmemiş olup genelleme özelliği taşıyan Amaçlı Örneklem 

yöntemi seçilmiştir. Bu yöntemde örneklem belirli bir amaç doğrultusunda 

seçilmekte ve araştırma amacına uygun önceden belirlenmiş ve tanımlanmış grup 

veya gruplar ele alınmaktadır (Erdoğan, 1998: 92). Amaçlı örneklem; “orta nokta”, 

“uzman”, “kota”, “heterojen” ve “kartopu” olmak üzere beş şekilde oluşturulur. Orta 

nokta örneklem, değerler dağılımındaki en çok noktanın seçilmesiyle oluşur. “Orta 

Nokta Örnekleme”ye başvurulduğunda en sık tekrarlanan veya en tipik olan hadise 

seçilmektedir. “Uzman Örnekleme” de ise ilk olarak uzmanlık kriterleri belirlenir, 

ardından amaca uygun uzmanlar araştırma için tespit edilir. Uygun ölçülerdeki 

denekler araştırmanın baş edemeyeceği kadarsa aralarından bir örneklem çıkartılır. 

“Kota Örneklem”de ise, belli bir kota veya kotalar tespit edilir ve bu kotalara 

tesadüfi örneklem seçilir. “Heterojen Örneklem”de ortalamadan ayrılan her özellik 
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örnekleme dahil edilmek için seçilmektedir. “Kartopu Örnekleme”de, araştırma 

kriterlerine uygun bir deneğin seçilmesi ön koşuldur. Seçilen denekten hareketle 

diğer denekler belirlenir. Sonuçta yuvarlanarak diğer karları kendine yapıştırıp 

büyüyen kartopu gibi bir örneklem oluşturulur (Erdoğan, 1998: 92–94).   

 Bu çalışmada kamu hizmeti yayıncılığına ait olan kanallar arasından TRT 1 

amaçlı olarak örnekleme dahil edilmiştir. Araştırmanın örneklemi senenin son ayı 

olan Aralık ayında ve 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenlikleri’nin yer aldığı hafta 

gerçekleştirilmiş olmakla birlikte örneklemi oluşturan TRT 1’in 1 Aralık 2008 ile 7 

Aralık 2008 tarihleri arasındaki ve 20 Nisan 2009 ile 26 Nisan 2009 tarihleri 

arasındaki yayın akışı incelemeye alınmıştır. Ayrıca yayın akışı içerisinde her 

program başı ve sonunda yayınlanan reklamlar çalışma evreni içerisine dahil 

edilmemiştir. 

 TRT 1’in örneklem olarak tespit edilmesinde ise belirli kriterler göz önüne 

alınmıştır. Modern dünya içinde, çocuk haklarının yaygınlaştırılması ve hayata 

geçirilmesinde en önemli referans kaynağını kamu hizmeti yayıncılığı 

oluşturmaktadır. Bu nedenle kamu hizmeti yayıncılığını gerçekleştiren ve TRT’nin 

en yaygın izlenen kanalı olan TRT 1’in çocukların sorunları ve haklarının yaşama 

geçirilmesi konusunda yetişkinlere yönelik eğitici programları yayınlaması gerektiği 

düşüncesinden hareketle TRT 1’in yayın akışı içerik analizine dahil edilmiştir.  

 

 3.3. Sınırlılıklar 

 Yapılan araştırma Türkiye’deki kamu hizmeti yayıncılığını gerçekleştiren 

TRT’nin 1. kanalı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu seçim yapılırken özellikle TRT 

kurumunun ideolojisini yansıtan ve TRT’nin diğer kanalları arasında yetişkin 

seyirciler tarafından en çok takip edilen kanal olması açısından örneklem TRT 1 ile 

sınırlandırılmıştır.  

 Aynı zamanda araştırma TRT 1’in 1 Aralık 2008–7 Aralık 2008 ile 20 Nisan 

2009–26 Nisan 2009 tarihleri arasında yayınlanan 1 haftalık yayın akışı ile sınırlı 

tutulmuştur. Araştırmanın gerçekleştirilmesi için Aralık ayının seçilmesinde kasıtlı 

bir zaman dilimi olarak değerlendirilmezken, Nisan ayı 23 Nisan Uluslararası Çocuk 

Şenlikleri Haftası nedeniyle önemli bir noktayı içermektedir. 
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 Örneklem olarak seçilen TRT’nin 1. kanalının diğer TRT kanalları arasındaki 

benzerleri açısından temsil niteliği üstlenmesi ve sonuçlarının genellenebilir olması 

açısından araştırmada kullanılacak materyalin bu kanal olmasından yana tercih 

yapılmıştır.   

 

 3.4. Veriler ve Toplanması 

 İçerik analizi yöntemi, istenilen sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak en uygun 

araştırma yöntemlerinden birisi olduğu için tercih edilmiştir. Araştırmada yapılan 

içerik analizi sırasında kamusal yayıncılığın incelenmesi üç aşamalı olarak 

gerçekleştirilmiştir.  

 İlk aşamada Aralık ayı süresince örneklem kapsamındaki TRT 1’in 1 haftalık 

yayın akışında yer alan yetişkinlere yönelik tüm programların süreleri hesaplanmış 

ve bu programlar içinde çocuk sorunlarına ve haklarına değinilip değinilmediğine 

bakılmış, değinildiği zaman ise çocuğa ayrılan sürenin ne kadar olduğu 

hesaplanmıştır. Böylece sosyal gerçekliği yansıtmakla görevli kamusal yayıncının, 

toplumun önemli bir bölümünü oluşturan çocuklar konusundaki hassasiyetini, 

çocuklarla ilgili konularda üzerine düşen görevini ne ölçüde yerine getirdiğini görme 

ve değerlendirme imkanı sunulmuş bulunmaktadır.  

 İkinci bölümde ise, risk altındaki dünya çocuklarının durumuyla ilgili sayısal 

veriler tespit edilmiştir. Böylece günümüzde çocukların yaşadıkları sorunların 

gelişmiş-az gelişmiş ayrımı yapmaksızın süratle arttığı, dünyadaki tüm çocuklar ve 

toplumların geleceği için ciddi problemler oluşturduğuna dair çıkarımlarda 

bulunulmuştur. 

 Üçüncü bölümde, dünyada çocuklara bir bayram armağan eden tek ülkenin 

Türkiye olması ve bu çocuk bayramının ülkemizde sadece TRT tarafından naklen 

yayınlanması nedeniyle 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenlikleri Haftasında kamu 

hizmeti yayıncılığı yapan TRT’nin yayın akışında çocuk hakları ve sorunlarına ne 

kadar yer ayırdığı hesaplanmıştır. Böylece demokratik yurttaşlığın temeli olarak 

görülen eşitlik, katılımcılık gibi ilkeleri ikinci plana atan TRT’nin, özellikle 23 Nisan 

Çocuk haftasında, çocuk sorunlarının/haklarının önemsenmesi konusundaki 

uğraşlarının değerlendirilmesinin yapılması açısından elde edilen veriler önem arz 

etmektedir.  
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 Böylelikle örneklem dahilindeki TRT 1’in belirtilen süreler zarfındaki bütün 

akışı izlenmiş, sonrasında büyüklere ait programların ve bu programlarda çocuklara 

ayrılan sürelerin toplam ve ortalamaları alınarak yüzdelik değerleri bulunmuştur. 

Bulunan değerler de araştırma problemi ile ilişkili olarak araştırma sonucunun 

çıkarılmasında en büyük rolü üstlenmektedir.   

  

 3.5. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

 Araştırmada toplanan veriler, SPSS 13.0 veri analizi programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. Verilerin çözümü ve yorumlanmasında frekans alma ve çapraz 

tablo yöntemleri kullanılmıştır.   
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 3.6. Bulgular Ve Yorum 

Tablo 3- Yetişkinlere Yönelik Programlarda Çocuğa Ayrılan Sürenin Genel Süreye 

Oranı 

Programlar Süresi 

(Dakika) 

Çocuk 

Sorunlarına/Haklarına 

Ayrılan Süre (Dakika) 

Yüzde 

Haberler 1020 23 2,25 

Kadın Programları 900 Yok - 

Diziler 1200 Yok - 

Kültür ve Eğitim 

Programları 

780 7 0,89 

Eğlence Programları 1020 Yok - 

Spor 360 Yok - 

Yabancı Filmler 180 Yok - 

Tartışma Programları 240 Yok - 

Toplam 5700 30 0,52 

 

 Tablo 3’te görülebileceği gibi, 2008 yılının Aralık ayında araştırma 

kapsamındaki TRT’nin 1. kanalının 1 haftalık yayın akışı incelendiğinde toplam 

sürenin 5700 dakika olduğu ve çocuğun bu sürenin sadece 30 dakikasında yer aldığı 

görülmüştür. Bu da toplam sürenin yüzde 0,52’si anlamına gelmektedir. Haftalık 

yayın akışı sırasında, çocuklarla ilgili sorunların dizilerde, kadın programlarında, 

spor ve tartışma programlarında hiç yer almadığı, haber bültenlerinin 1020 dakikalık 

toplam süresi içinde sadece 23 dakikasında ve kültür ve eğitim programlarının da 13 

saatlik süresi içinde sadece 7 dakikalık bir kısımda yer aldığı görülmüştür. 

   



114 
 

 

 1990’lı yıllardan beri yani ÇHS’nin kabulünden beri, dünyada çocuk hakları 

konusunun hem kamu politikalarında hem de kamuoyunda belirgin hale geldiği 

görülmüştür. Pek çok hükümet politikalarının çerçevesine yasal uygulamalarıyla 

birlikte çocuk hakları ilkelerini yerleştirmiştir. Özellikle BM bünyesindeki, pek çok 

uluslararası kuruluş çocuk haklarıyla ilgilenmeye başlamıştır. Günümüzde ise, ticari 

yayınların aksine, ikinci dünya ülkelerinde “kamu adına gözetim” yapma 

sorumluluğu verilen, kamu hizmeti yayıncılığının, çocuk haklarıyla ilgili 

yayınlarında oluşturduğu belirli yasal, politik ve toplumsal uygulamaları yeteri kadar 

ön plana çıkartmayarak, sunmasından dolayı, “hak/haklılık” kavramlarını ıskaladığı 

görülmektedir.   

 Burada önemli nokta, çocukların söz konusu olduğu durumlarda, kendileri 

dışında pek çok faktörün etkili olduğunun bilinmesidir. Genellikle ÇHS’nin çocuklar 

konusunda ilk sorumlu kabul ettiği ailelerin, sorumluluklarını yerine getirmemesi 

nedenlerden biridir. Ataerkil toplumlarda çocukların sorumluluğu ailelere özellikle 

de annelere bırakılmaktadır. Bu nedenle TRT’nin, izler kitlesi çoğunlukla 

kadınlardan oluşan kadın programlarında ebeveynlerin eğitilmesi ve 

bilinçlendirilmesi için çocuklara daha fazla yer vermesi gerekmektedir. Fakat 

yukarıdaki tabloya göre ailelerin eğitilmesi konusunda ilk sorumlu tutulan 

medyanın, kadın programlarında çocuklara ve sorunlarına hiç yer vermemesi kamu 

hizmeti yayıncılığının işlevlerinin tartışılmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca 

dizilerde, tartışma ve spor programlarında da aynı durumun söz konusu olduğu 

görülmektedir. Çok ciddi ve önemli programlar olarak görülen tartışma 

programlarında çocukların yer almadığı, spor programlarında sadece yetişkinlerin 

başarılarından söz edildiği, çocukların başarılarının bu programlarda yer almaması 

ve gerçek hayatta çevremizde mutlaka çocuk sorunları ile karşılaştığımız, fakat 

hayatın gerçeklerinden uzak bir dünya yaratmaya çalışan dizilerde ancak literatür 

kısmında bahsedildiği gibi, postmodern çocuk imgesine sahip hiçbir sorunu 

olmayan, naif, şık giyimli, gürbüz, büyüklerin nesnesi kılınan çocukların yer aldığı 

görülmektedir.  

 Diğer önemli neden, yukarıdaki tablonun analiz sonuçlarına dayanarak, 

kamusal yayıncılığın görevlerini de gereği gibi yerine getirmemesi, böylelikle 

çocukların risklere karşı savunmasız bırakılmasıdır. Dolayısıyla çocuk hakları 
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konusunda duyarlılığı olan kişi ve kurumlarca kabul edilen temel görüş; “çocukların 

tehlikeli olmadıkları, tehlikede bulundukları” anlayışıdır.     

Medyanın çocuk işçiler, korumaya muhtaç çocuklar vs. için devletin, ilgili kurum ve 

kuruluşların hizmetlerine veya bu konulardaki projeler/kanun gibi önemli olaylara 

haber veya program değeri atfetmeyerek hayli önemli bir konunun ekonomi-politik 

ve sosyal boyutlarını ihmal ettiği görülmektedir. Bu ihmal etme süreci ise bir tesadüf 

değil, haber üretim pratiklerinde takip edilen normların toplumları belli yönde 

algılatma adına ideolojik işleyişinin ve medya örgütlerinin toplumun ekonomik ve 

politik güce sahip kesimleriyle kurduğu organik bağlarının bir sonucudur. Bu 

koşullar altında işleyen haber ve program üretimi süreçlerinde yayıncının 

“hak/haklılık” kavramları konusunda programlar üretmesini beklemek yanlış 

olacaktır.       

 Çünkü Tablo 3’e göre; kültür ve eğitim programları arasında sadece 1 adet 

programın çocuğa yer verdiği görülmektedir. Bu programda çocuğa ayrılan 7 

dakikalık sürede çocuk sorunlarının bizzat çocukların kendi ağızlarından aktarıldığı 

görülmektedir. Çocuk diğer programlarda araç olarak sunulurken, bu programda ilk 

defa amaç olarak yer almıştır. Ancak 1 saatlik bu programda çocukların sadece 7 

dakikalık kısımda yer aldığı ve haftalık kültür ve eğitim programlarının toplam 

süresinin yüzde 0,89’unu oluşturduğu düşünülürse, tek bir program ile kamusal 

yayıncının sosyal sorumluluk işlevlerini yerine getirdiğini söylemek yanlış olacaktır. 

 Toplumun önemli bir bölümünü oluşturan çocuklar, sosyal gerçekliği 

yansıtmakla görevli kamusal yayıncının haber söylemlerinin de ihmal ettiği önemli 

bir gruptur.  Tablo 3’te haber bültenlerin 1020 dakikalık toplam süresinin sadece 

yüzde 2,25’lik bir kısmında çocuklara yer verildiği görülmektedir. Çocuklarla ilgili 

yer verilen konular genellikle; sağlık, yaralanma, kaza, ve doğal afetlerden 

oluşmaktadır. Haber metinleri çocukların yaşadıkları sorunlarla ilgili neden-sonuç 

ilişkisini öyle bir kurmaktadır ki, sokak çocuğu ve madde bağımlısı olmalarının, 

dilencilik, kaçakçılık gibi yasadışı işlerde çalışmalarının temel nedeni olarak aileler 

veya psikolojik yapılarının “bozuk” ve sorunlu olması gösterilmektedir. Böylece bu 

çocuklar, sanki isteyerek ve gönüllü olarak sokak çocuğu, mülteci, tiner bağımlısı, 

fahişe ya da “cani” olmaya doğuştan yatkınlarmış gibi sunularak, içine düştükleri 

durum onların adeta alınyazısı olarak kurulmaktadır. Haberlerin kurgusu, nihayetinde 
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ailenin ilgilenmeyişini, eğitim sürecinden kopmuş olmasını ve psikolojik yapısını, 

çocukların suçluluğunun temel nedenleri olarak toplumun karşısına koymaktadır. 

Ayrıca bu konuların dışında çocukları koruma ve rehabilitasyon projesi uygulaması, 

eğitim ve hukuk gibi toplumsal eğitime katkı sağlayacak konulara da yer 

verilmektedir. Ne var ki bu konuların oranı olumsuzluk değeri taşıyan haberlerden 

çok daha azdır.  

 

Tablo 4- Risk Altındaki Dünya Çocuklarıyla İlgili Sayısal Verilerin 0–18 Yaş 

Grubundaki Çocuk Nüfusa Oranı 

 Sayı Yüzde 

0–18 Yaş Grubundaki Çocuk 
Nüfus 

     3 milyar 500 milyon  

Yoksulluk Sınırı Altında 
Yaşayan Toplam Çocuk 
Nüfus  

     600 milyon 19,67 

Okuma-Yazma Bilmeyen 
Çocuk Sayısı 

      130 milyon 4,2 

Çalışan Çocuk Nüfus       252 milyon 8,2 

Fuhuş ve Dilencilik Gibi 
Yasadışı İşlerde Çalıştırılan 
Çocuk Sayısı  

      100 milyon 3,27 

Sokak Çocuğu Sayısı       100 milyon 3,27 

HIV Virüsü Kapan Çocuk 
Sayısı 

       2 milyon 300 bin 0,07 

Kayıp Kız Çocukları Sayısı        60 milyon 1,96 

Savaşlarda Ölen Çocuk Sayısı       2 milyon 400 bin 0,07 

Mülteci Kamplarına Sürülen 
Çocuk Sayısı 

       25 milyon 0,8 

*UNICEF 2008 Dünya Çocuklarının Durumu Raporu. 

 Risk altındaki çocukluk, dünyaya gelen her çocuğun karşılaştığı, eksiksiz ve 

sağlıklı gelişmeyi etkileyen olumsuzlukları içermektedir. Unıcef’in 2008 Dünya 

Çocuklarının Durumu Raporuna göre, 6 milyar 300 milyon olan dünyanın toplam 

nüfusunun 3 milyar 500 milyonunu 0–18 yaş grubundaki çocuk nüfusu 

oluşturmaktadır.  Dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan çocukların 

durumlarına ilişkin olarak hazırlanan bu tabloya baktığımızda da çocukların dikkate 
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değer oranlarla risk altında oldukları görülmektedir. Dünyada 600 milyon çocuk 

yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu ise her beş çocuktan birinin yoksul 

olduğu bir dünyada yaşadığımız anlamına gelmektedir. 20. yüzyılın en güçlü 

olgularından biri olan küreselleşme, yoksulluğun daha da yaygınlaşmasına neden 

olmaktadır. Yoksulluğun ilk kurbanları kadınlar ve çocuklardır. ILO’nun 

tahminlerine göre, dünyada 252 milyon çocuk çalışmakta ve yaklaşık 100 milyon 

çocuk askerlik, kölelik, fuhuş, pornografi gibi ortadan kaldırılması gereken işlerde 

çalıştırılmaktadır. Bu durum onların eğitimden yararlanmalarını büyük ölçüde 

engellemektedir. 21. yüzyılda 1 milyar insanın okuma yazma bilmediği ve bunların 

130 milyonu okul çağındaki çocukların oluşturduğu tespit edilmiştir. Okula 

gitmeyenlerin yüzde 60'ını kız çocuklar oluşturmaktadır. BM Nüfus Fonu (UNFPA) 

2000 Raporu'na göre yaklaşık 60 milyon kız çocuğu ihmal ya da öldürülme sonucu 

kayıptır. Savaşlarda askerlerden çok çocuklar ölmektedir. Son on yıl içinde 2 milyon 

400 bin çocuk savaşlarda ölmüştür. 6 milyondan fazlası ciddi şekilde yaralanmış 

veya sakat kalmıştır. Milyonlarca çocuk şiddet kullanmaya zorlanmıştır. Savaşlarda 

ölen çocukların kayıtları hâlâ bazı ülkeler tarafından gizlenmektedir. Savaşlarda 

çocuklar izleyici değil bizzat hedef durumundadır. Uyarıları okuyamadıkları için 

mayınlara basıp hayatını kaybeden ve sakat kalan çocuk sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Savaş sonrasında yiyecek kaynaklarının yok edilmesinden veya sağlık 

hizmetlerinin ortadan kaldırılmasından dolayı da çocuklar ölmeye devam etmektedir. 

Dünyada mülteci ve yerlerinden çıkmaya zorlanan yaklaşık 50 milyon insanın 

yarısından çoğunu çocuklar oluşturmaktadır. Mülteci çocukların 2 milyondan fazlası 

ise ailesinden ayrılmış çocuklardır. Evden kopmalarının öncesinde ve sonrasında 

korkuyu yaşadıkları gibi kötü muameleye, cinsel sömürüye maruz kalmış ve daha da 

önemlisi çocuk asker olmaya zorlanmışlardır. Dünyada 100 milyonun üzerinde sokak 

çocuğu bulunmakta ve tahminlere göre, yetmiş bir milyonu sokaklarda çalışmakta, 

23 milyonu sokakta çalışmakta ve yaşamaktadır. Bu çocukların 7 milyonunu terk 

edilmiş çocuklar oluşturmaktadır. Ayrıca, 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.   
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 Dünya çocuklarının durumuna ilişkin olarak hazırlanan yukarıdaki tabloya 

göre; ekonomik, kültürel, siyasi farklılıklar olmasına karşın Türkiye’de de her 

çocuğun karşılaştığı sorunlar tüm dünya ülkeleri çocuklarının yaşadığı sorunlarla 

aynı olduğu görülmektedir. Bakmakla görmek arasındaki çelişkinin giderek 

büyüdüğü bir dünyada yaşamaktayız. Temiz su içemeyen, sağlıklı beslenemeyen, 

eğitimden eşit olarak yararlanamayan çocuk nüfusu iki milyara yaklaşmaktadır. 

Günümüzde çocukların yaşadıkları sorunların gelişmiş-az gelişmiş ayrımı 

yapmaksızın süratle arttığı bilinmekte, dünyadaki tüm çocuklar ve toplumların 

geleceği için ciddi problemler oluşturmaktadır. Medya dünyası içinde bu çocuk 

trajedileri biliniyor olmasına rağmen hiçbir şey yapılmamaktadır. Aksine ticari, 

siyasi, ve ideolojik çıkarlara hizmet eden yayın kuruluşlarında yaşanan sorunları 

göstermek, kamusal arenalarda tartışmak, eleştirmek yerine varolanın üstü örtülerek 

sağlıklı, hiçbir sorunu olmayan gürbüz çocuk imajı yaratılmaya, kısacası 

“postmodern” bir çocukluk imgesi görünür kılınmaya çalışılmaktadır.  
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Tablo 5- 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenlikleri Haftasında Çocuğa Ayrılan Sürenin 

Genel Süreye Oranı 

Programlar Süresi 

(Dakika) 

Çocuk 

Sorunlarına/Haklarına 

Ayrılan Süre (Dakika) 

Yüzde 

Haberler 1080 30 2,7 

Kadın Programları 720 65 9,02 

Diziler 1500 Yok - 

Kültür ve Eğitim 

Programları 

360 45 12,5 

Eğlence Programları 300 Yok - 

Spor 600 Yok - 

Yabancı ve Türk 

Filmler 

600 Yok - 

Tartışma Programları 180 Yok - 

Toplam 5340 140 2,62 

 

 Günümüzde, çocukların medya ile ilişkisi yalnızca bir etkilenme meselesi 

olarak değil, bir “hak meselesi” olarak ele alınmaya başlanmıştır. ÇHS uyarınca, 

yayıncılığın ve haberciliğin hem çocukların yararı göz önünde tutularak hem de 

çocukların katılımına olanak tanıyarak yapılması gerekmektedir. Tam da bu nedenle, 

dünyada çocuklara bir bayram armağan eden tek ülkenin Türkiye olması ve bu 

çocuk bayramının ülkemizde sadece TRT tarafından naklen yayınlanması nedeniyle 

23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenlikleri Haftası’nda kamu hizmeti yayıncılığı yapan 

TRT’nin çocuklara nasıl yer verdiğini inceleyen bu tabloya göre; 23 Nisan 

Uluslararası Çocuk Şenlikleri Haftası’nda TRT 1’in yayın akışı incelendiğinde 

toplam sürenin 5340 dakika olduğu ve çocuğa toplam sürenin sadece 140 
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dakikasında yer verildiği görülmüştür. Bu da toplam sürenin yüzde 2,62’sini 

oluşturduğu anlamına gelmektedir. 

 Kamusal yayıncının haftalık yayın akışı incelendiğinde, yayıncının sosyal 

sorumluluk işlevleri açısından dikkat çeken nokta, çocuk haklarının ve sorunlarının 

da ele alınması gereken kamusal yayıncılıkta çocuğun çok az yer bulmasıdır. Bu 

yargımızı destekleyen önemli bulgulardan biri literatür kısmında bahsedilen çocuk 

sorunları ve haklarıyla ilgili olan programların toplam programlar içindeki payını 

gösteren yukarıdaki tablodur.  Bu tabloya göre TRT’nin 1. kanalının 23 Nisan Çocuk 

Bayramı Haftası süresince sadece 2 saat 20 dakika çocuk haklarını ve sorunlarını 

işleyen programlara yer ayrıldığı görülmüştür. Böylelikle toplam süreyle 

kıyaslandığında ise 2,62 oranında çocuğun sorunlarını işleyen programlara yer 

verdiği görülmektedir. Bu tablonun verilerine göre, çocuk haklarıyla ilgili 

programların kamusal yayıncılıktaki programlar içindeki payı yüzde 3’ü bile 

bulmamaktadır. Çocuk haklarıyla ilgili olması gereken konuların veriliş tarzlarını da 

göz önüne alarak düşündüğümüzde, Türkiye’de kamusal yayıncının çocuklarla ilgili 

yaptığı haber ya da programlarda çocuklara haberin/programın öznesi olarak 

yaklaşma biçimi ile, çocuk hak ihlalleri konusunda sorumlu bir yayıncılık anlayışı 

geliştirme ihtiyacı içinde olduğu görülmektedir. 

 Genel olarak çocuk hakları ve sorunları konusunun kamusal yayıncılık 

anlayışıyla yayın yapan TRT’nin gerek normal yayın akışı için örneklem olarak 

seçilen Aralık ayında gerekse Çocuk Bayramı Haftası’nı içine alan Nisan ayının 

yayın akışında kendine yer bulma düzeyinin hayli düşük olduğu görülmektedir. 

Yayıncılıkta hâlâ çocuğa ve çocuk hakları konusuna yeterli önemin verilmediğini 

görmekteyiz. Oysa bu yayıncılık anlayışını sorgulayacak, sorumlu/alternatif bir 

yayıncılık anlayışı benimsenmediği sürece çocukların ve çocuk haklarının kamusal 

yayıncılıkta iyileşmesini beklemek zor gibi görünmektedir.   

 Analiz edilen tüm programlarda çocukların görmezden gelindiği ya da 

toplumda varolan çocuğun hiçbir sorun yaşamadığı, nadir de olsa çocuk sorunları 

işlendiğinde ise özellikle haberlerde toplumda yaşanan bir olayın halka basitçe 

aktarıldığı görülmektedir. Her bir çocuk sorununda medyanın kendisinin bir 

toplumsal gerçeklik kurduğu ve halka da olan-bitenleri nasıl anlaması gerektiğini 

empoze ettiği gözlenmiştir. Şöyle ki, çocukların yaşadıkları sorunlarla ilgili neden, 
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nasıl, niçin gibi eleştirel tarzda soruların sorulması gerekirken bunun yapılmadığı, 

dolayısıyla “kamu adına gözetim” görevi yüklenen kamusal yayıncının başta 

kendisine ve ilgili kurumlara dönük eleştiri veya uyarı geliştirmediği görülmektedir. 

Yayıncının sosyal sorumluluk işlevi işte özellikle bu noktalarda ortaya çıkmaktadır. 

Aslında kamusal yayıncının, toplumda çocuk bireylerinin de yaşadığını ve onların da 

tıpkı yetişkinler gibi birtakım hakları olduğunu kabul edip, literatür kısmında 

bahsedilen çocuk sorunlarına ilişkin daha detaylı bir sorgulama yapması dolayısıyla 

da mevcut ekonomik ve politik uygulamalara belirli sorular yöneltmesi anlamına 

gelmektedir. Oysa Tablo 1 ve Tablo 2’de elde edilen veriler doğrultusunda, kamusal 

yayıncılığın gerekliliği olan bu sorulardan kaçındığı, mevcut düzene, sisteme eleştiri 

geliştirmek, çözüm üretmesi gereken kişi ve kurumlara bu sorumluluklarını 

hatırlatmak gibi işlevlerini yitirdiği görülmektedir.  

 TRT, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenlikleri Haftası’ndan dolayı çocuklara, 

normal zamanlarda gerçekleştirdiği yayınlara göre daha fazla yer vermiştir. Ancak 

burada önemli olan çocuklara ayrılan sürenin çokluğundan ziyade, TRT 1’in 

çocuklara “Çocuk Bayramı”nda nasıl yer verdiğini incelemektir. Bu amaç 

doğrultusunda, TRT’nin gerek “Çocuk Bayramı” olarak kabul edilen haftada gerekse 

analiz yaptığımız Aralık ayının ilk haftasında çocukları konu alan program ve 

haberlerin içeriklerine baktığımızda her iki haftada da çocukların yararı ve hakları 

konusunda ortak eksiklikler içerdiği görülmüştür. Bu eksiklikleri şöyle 

sıralayabiliriz: 

● Hem 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenlikleri Haftası’nda, hem de Aralık ayında 

çocukların sesleri TRT tarafından duyurulmamaktadır. Çocukların düşüncelerine ve 

görüşlerine yer veren programların süresi, diğer programlara ayrılan süreye oranla 

çok küçük kalmaktadır. Örneğin, 23 Nisan haftasında, spor programlarına 5 saat 

(300 dk.) ayrıldığı halde, çocukların sorunlarını siyasi, politik çevrelerden ötürü 

sınırlı çerçevelerle ele aldığı ve Tayfun Talipoğlu’nun sunduğu  “Nasılsınız?” adlı 

programın 45 dakika sürmesi kamu hizmeti yayıncılığının işlevlerini bir kez daha 

gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.    

● “Çocuk Bayramı Haftası”nda çocuk hakları ve özellikle ÇHS’nin en önemli öğesi 

olan çocuğun yararı ve katılım hakkı üzerinde durulmamaktadır. Yayınlarda, 
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çocukların hangi haklara sahip olduklarını ve çocuğun yararının nasıl öne 

çıkarılabileceği gibi konular ele alınmamıştır.  

● 23 Nisan Çocuk Şenlikleri Haftası’ndan dolayı, TRT 1, çocuklara haberlerde, 

kadın programlarında ve dizilerde normal zamanlardaki haftalık yayın akışlarından 

daha çok yer vermektedir. Aralık ayının haftalık yayın akışına baktığımızda çocuğa 

ayrılan genel oran 0,52 iken, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenlikleri Haftası’nda bu 

oran 2,62 olmuştur. Haftalık yayın akışı sırasında çocukların, haber bültenlerinin 

4800 dakikalık toplam süresi içinde sadece 30 dakikasında, kadın programlarının 

720 dakikalık toplam süresinin içinde 65 dakikalık kısmında ve kültür ve eğitim 

programlarının da 3 saatlik süresi içinde sadece 45 dakikasında yer aldığı 

görülmüştür. Ancak, kültür ve eğitim programları içinde yer alan ve 45 dakikalık 

“Nasılsınız?” adlı program hariç, diğer tüm programlarda çocuklar birer “özne” 

değil, “nesne” olarak sunulmaktadır. Başka ifadeyle, çocukların yaptıkları, yapmak 

istedikleri ve yapabilecekleri değil, sistemin istediği kalıplar içerisine sokulmaya 

çalışılan gürbüz çocukların yaptıkları daha çok vurgulanmaktadır. Kısacası, TRT’nin 

“Çocuk Bayramı Haftası”na ilişkin yayınlarına çocuk hakları açısından veya 

çocuğun yararı göz önünde tutularak bakıldığında, çocukların kabul edilebilir şekilde 

ele alındıkları söylenemez. Dolayısıyla çocukların kendilerine adanmış 23 Nisan 

Uluslararası Çocuk Şenlikleri Haftasında bile hakları, istekleri ve kendi sesleri ile 

kamusal yayıncılıkta yer almadıkları görülmektedir.  

 TRT 1, Çocuk Bayramı Haftası’nda, çocuk hakları ve sorunlarıyla ilgili neler 

yapılabileceğini anlatan, bu konuda uzmanların görüşlerine yer vererek hem 

yetişkinleri hem de geleceğimiz olan çocukları bilinçlendirmek yerine, çocukların 

yaşadıkları sorunları ve ihlalleri görmezden gelmektedir. Çocukların kamusal 

yayıncılıkta “Çocuk Bayramı”nda bile ciddiye alınmaması, yaşadıklarının ve hak 

ihlallerinin önemsenmemsi, ÇHS’nin getirdiği yükümlülüklerin hiç 

vurgulanmaması, kamu hizmeti yayıncılığının çocukların yaşadıklarına ve seslerine 

kapalı olduğu görüşünü desteklemektedir. Oysa ÇHS uyarınca başta hükümetlerin, 

medyanın ve ilgili kuruluşların gerek hak ihlallerinin önlenmesi, gerek çocukların 

daha iyi koşullarda yaşayabilmesi ve gerekse çocukların kendi haklarına sahip 

çıkmaları konusunda uğraş vermeleri gerekmektedir.    
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 Literatür kısmında belirtilen bilgiler ışığında ve özellikle Çocuk Hakları 

Sözleşmesinin 3. “Çocukları ilgilendiren bütün girişimlerde ‘Çocuğun Yüksek 

Yararı’ temel düşüncedir.”, 12. “Her çocuk kendisini ilgilendiren herhangi bir konu 

ve ya da işlem sırasında görüşlerini serbestçe ifade etme, görüşlerinin dikkate 

alınmasını isteme ve katılma hakkına sahiptir.” ve 13.  “Çocukların, isteklerini ve 

düşüncelerini seçtikleri bir yolla özgürce açıklama hakkına sahip oldukları” 

maddeleri çerçevesinde analiz edilen kamu hizmeti yayıncılığının yeni bir yayıncılık 

anlayışına sahip olması gerektiği ortadadır. ÇHS’nin 3.,12. ve 13. maddelerinde 

çocukların kendilerini ifade etmelerinin önemi ve değeri vurgulanmaktadır. Bu 

hakların hayata geçmesi, diğer maddelerde olduğu gibi, çocuklara daha fazla yer 

vermek ve yetişkinlerin çocukların yararını ve çocuklara katılım yollarını açarak 

destek vermesini gerektirir. Çocukların yararı onlara yer vermeden, onlarla 

konuşmadan anlaşılmaz. Ancak TRT’nin, özel günlerde bile çocuklara çok az yer 

verdiği ortadadır. 

 Toplumda yaratılmaya çalışılan çocuk imgesinin beslendiği temel kaynak 

kuşkusuz medyadır. Çocuğun toplumsallaşma sürecinde medya aracılığıyla az ya da 

çok maruz kaldığı bu imgeler, toplumun normatif olarak kodladığı çocuk temsilini 

ifade etmektedir. Bu imgeler, hem uzmanların hem de sıradan insanların söylemlerini 

etkilemektedir. Kamusal yayıncılıkta çocuk söz konusu olduğunda çoğunlukla 

popüler kültür ve çocukluk boyutunun yayınlara yansıtılmaya çalışıldığı 

gözlenmektedir. Kamusal yayıncılıkta çocuk odaklı programlara bakıldığında tüm 

çocukların son derece güzel, akıllı, bakımlı, iyi giyimli, hiçbir sorunu olmayan ve her 

şeyi bilen, her şeyi yapabilecek ehliyete sahip bireyler olarak sunulmaya çalışıldığı 

görülmektedir. Medyanın çocuklara ait yarattığı bu profil, başta devlet olmak üzere 

piyasa ve diğer kurum/kuruluşlar tarafından hararetle desteklendiği de bilinmektedir.  

 Böyle bir yayıncılık anlayışında amaç, kamu adına gözetim yapmak yerine, 

uygulamadaki kapitalizme dönük işlevi ile temsilleri yeniden inşa etmektir. 

Kendisini iktidarın yanında konumlayan TRT, mağdurun mağduriyetine 

değinmeyerek ve üstelik gerçekleştirdiği yayınlarla tek tip gürbüz, sağlıklı, her şeyi 

bilen, hayattan memnun bir çocuk imgesinin yayılmasına yardımcı olmak suretiyle 

söz konusu iktidar merkezleriyle gerilime girmekten kaçınmaktadır. Böylelikle 
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TRT’nin hak ihlalini eleştirip ortaya koymak yerine bunu görmezden geldiğini, bu 

gibi tavırlarla da yapılan hak ihlallerini katmerleştirdiğini söyleyebiliriz.    

 Yani tam tersi “kötü ebeveyne” karşı “şefkatli koruyucu devlet” gibi bir 

karşıtlık yaratılarak, çocukların yaşadığı sorunların yaygınlığı 

görmezden/gösterilmezden gelinmekte, böylece çocukların korunma, bakım ve birey 

olma hakkının devlet tarafından sağlanamıyor olmanın üstü örtülmektedir. Dolayı-

sıyla çocukların yaşadıkları çeşitli sorunların ardındaki toplumsal dinamikler, 

mekanizmalar, yapılar ve süreçler bütünüyle konu dışı bırakılmaktadır. Sonuç 

birbirini bütünleyen yapısallaşmış sorunları değiştirici bir sorgulamayı başlatmak 

yerine, yeniden üreten bir söylem kurulmaktadır.  Bir bütünlük tasarımı olarak 

toplum çocukları görmezden gelerek, aslında kendi geleceğini tehlikeye atmaktadır.  

 Sonuç olarak, çocuklarımızı her türlü sorunlardan kurtarabilmek için devletin 

veya sivil toplumun neler yaptığını, yapması gerektiğini, mevcut sosyal hizmet 

sisteminin eksikliklerini yansıtan, sorgulayan yayınlara kamusal yayıncılıkta 

neredeyse hiç rastlanmamaktadır. Tam aksine bu tarz programları bünyesinde 

barındırmayan kamusal yayıncı, yaptığı çocuk merkezli programlarla çocuğu 

pasifleştirmekte ve özellikle de yetişkinlerin kabul ettiği kalıplara girdiği ölçüde 

onları var kabul edilen bir anlayış oluşturmaktadır. Dolayısıyla toplumun gözü kulağı 

olmayı üstlenen kamusal yayıncılık yayınlarında mağdur olan çocukların gözünden 

bakmayı denememekte, iktidardan yana konumlanmayı tercih etmektedir. Medyanın 

var olanın üstünü örtme, yok sayma ve iktidar güçlerinden yana konumlanma 

stratejisi,  çocukların toplum tarafından “yurttaş-çocuk” olarak kabul edilmesini ve 

yaşadığı sorunlar nedeniyle de korunması gereken varlıklar olarak algılanmasını 

engellemektedir. Kısacası kamusal yayıncı, çocuklarla ilgili yayınlarında 

hiyerarşiden, düzenden yana bir tutum içindedir. Bu tür yayınları izleyen toplumun, 

çocuklara karşı tutumları da televizyon içeriğinin çizdiği tanımlar çerçevesinde 

gelişecektir.   

 Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ını çocukların oluşturmasına rağmen, 

Türkiye’de hala çocuk haklarını savunan yayıncılık anlayışı mevcut değildir. Sadece 

çalışan çocuk sayısının yüzde 5,9’un üzerinde olduğu ve bu çocukların yüzde 

68,5’inin okula gitmediği, cinsel istismarın kayıt dışı ve gizli kalması ve bu konuda 

genel ve yerel yönetimlerin bir politikasının olmadığı, cezaevindeki her 100 çocuktan 
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87’si ise tutuklu olarak bulunduğu, çocuklarla sadece Sosyal Hizmetler Kurumu’nun 

ilgilenmesine izin verildiği ve sadece bir okulun sosyal hizmet uzmanı yetiştirdiği, 

SHÇEK’e ayrılan payın azaldığı, Türk Ceza Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle 

çocuğun korunmasız kaldığı ülkemizde (Polat: 2005), bu can yakıcı sorunlara 

değinen programların toplamı diğer program içeriklerine göre hayli geride 

kalmaktadır. Ayrıca, eğitim, sağlık, çalışma, kalkınma ve sosyal güvenlik gibi 

konular söz konusu olduğunda gerekli enformasyon çoğu zaman resmi kurumlar 

tarafından gizlendiği veya gizlenmediği takdirde bile medyanın mevcut düzeni 

eleştiren bir tavır takınmaması nedeniyle, bu gibi konular medya tarafından etkin 

olarak gündeme getirilmediği görülmektedir. Bu tür söylemlere bu denli az yer 

veriliyor olması, Türkiye’deki yayıncılığın yerleşik değerlere ve düşüncelere 

bağlılığının da bir çeşit ifadesi olarak değerlendirilebilmektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Günümüzde kamusal alandaki tartışmaların en önemli taşıyıcısı olarak kabul 

edilen medyanın ve özellikle baskın rolü oynayan kamu hizmeti yayıncılığının 

çocuğun yetiştirilmesi ve haklarının hayata geçirilmesi konularında yapılan hak 

ihlalini eleştirip ortaya koymak yerine bunu görmezden geldiğini ve bu gibi tavırlarla 

da yapılan çocuk hakları ihlallerini katmerleştirdiği görülmektedir. Çocukların 

haklarını etkin olarak kullanamamalarının nedeni toplumun daha zayıf/güçsüz bir 

kesimi olmalarından kaynaklanmaktadır. Hiçbir çocuk olumsuz duruma kendisi 

düşmez, dışındaki çevresel faktörler nedeniyle düşürülmektedir. Bu yüzden kamusal 

yayıncının çocuklara, yaygın medyanın çoğunlukla yaptığı gibi “tehlikeli” değil, 

tehlikede oldukları düşüncesiyle ve kaygısıyla yaklaşması gerekmektedir. Gerek 

toplumun, gerek yayıncılık anlayışının gerekse de düşüncenin dışladığı, sessiz 

bırakıldığı çocuklara kamu hizmeti yayıncılığında özel önem verilmesi 

gerekmektedir. Bütün dünyada genel bir eğilim halinde olan çocukların medyada 

temsil edilmek anlamında karşı karşıya bulundukları dışlanmanın ortadan 

kaldırılması ve bu dışlanmanın sonucunda oluşan hak ihlalinin yapılmaması için özel 

özen gösterilmelidir.  

 Çocukluk, kaçınılmaz bir aşamadır. Geçmişte herkes çocuktu, gelecekte de her 

çocuk yetişkin olacaktır. Çocukluk insan olarak herkesin içinden geçtiği bir durum 

ise, toplumumuzun tüm kesimleri çocuklarla bir yandan empati kurmaya gayret 

ederken, diğer yandan onların da tıpkı yetişkinler gibi birer birey oldukları gerçeğini 

hesaba katarak davranmaları gerekmektedir.       

 Çocuklara da yetişkinler gibi hakları olan bireyler olarak yaklaşılmalı ve bu 

haklara aileden, eğitimcilere, medya çalışanlarından iktidar mekanizmalarına kadar 

tüm kişi ve kuruluşlarca saygı duyulmalıdır. Çocukların sorunlarının giderilmesi için 

öngörülen ulusal/uluslararası hedefler, çocuk hakları ve bunların korunmasında 

kamusal yayıncıya düşen sorumluluklar konusunda kimsenin “bilmiyordum” demek 

gibi bir özrü olmamalıdır.  

 Toplumun tüm kurumları çocuğun ve haklarının korunmasından sorumludur. 

Çocuğun, hayata geldiği ilk andan başlayarak yetişkinlerin bakım ve korunmasına 

gereksinimi bulunmaktadır. Bu nedenle yetişkinler dünyasının çocuğa karşı 
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sorumlulukları vardır. Yetişkinler dünyası bu sorumlulukları yerine getirdiği ölçüde 

çocuğu haklarının kullanımına yaklaştırır. Aksi takdirde ya da yetişkinlerin 

sorumluluklarını bu hayata yeni başlayan bireye karşı yerine getirmemeleri halinde, 

tüm bunlardan zarar görecek olan sadece çocuklar değil, büyük bir risk altına girecek 

olan toplumdur.   

  Bu nedenle Türkiye'de Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuklara tanınan 

hakların benimsenmesi ve hayata geçirilmesinde, devlet ve ilgili kuruluşlara büyük 

sorumluluklar düşmektedir. Bu konuda hükümete ve ilgili kuruluşlara düşen 

öncelikler arasında, süratle çocuk haklarına ilişkin yasal ve idari düzenlemeleri 

gerçekleştirmek ve medya ile Çocuk Hakları Sözleşmesi ışığında çocuk sorunlarını 

ele almak, başta aileler olmak üzere toplumun tüm kurum ve kuruluşların görevlerini 

yerine getirmesi konusunda teşvik ve önerilerin devreye sokulmasını sağlamak 

olmalıdır.  

 Çocukların medya ile ilişkisi günümüzde giderek yalnızca bir etkilenme 

meselesi olmanın ötesinde, bir “hak meselesi” olarak ele alınmaya başlanmıştır. 

Medya toplumdaki tüm kurumların rollerini yerine getirebilmesi ve çocuk 

sorunlarıyla ilgili olarak gerek kamuoyunda gerekse görevli kurumlarda duyarlılık 

yaratmak açısından çok önemli bir yere sahiptir. ÇHS, sivil, siyasal, sosyal 

boyutlarıyla yurttaş olarak gördüğü çocuğun sahip olduğu bütün hak ve özgürlükleri 

kullanabilmesi, onlardan yararlanabilmesini medyanın sorumluluğuyla 

ilişkilendirmektedir. Günümüzde medyanın giderek çeşitlendiği ve günlük hayatın 

neredeyse her alanına girdiği göz önünde tutulduğunda, medyanın çocuklara nasıl 

etkide bulunduğu ve onların yararını dikkate alıp almadığı mutlaka önemsenmesi 

gereken sorulardır.  

 Katılımcı boyut ve eylemlilik açısından, çocukların kendi haklarına sahip 

çıkmaları ve seslerini duyurmaları özellikle önemlidir. Çocukların kendi haklarına 

sahip çıkabilmeleri ve medyaya daha fazla etkide bulunabilmeleri ancak kamusal 

yayıncılık ile mümkündür.  

 Bu çalışma ile ortaya çıkan; günümüzde kamu hizmeti yayıncılığı liberal 

düşünce kuramcılarının iddia ettiği gibi yasama, yürütme ve yargı erklerini kamu 

yararına denetleyen, kamudan yana bir dördüncü güç merkezi olmaktan çoktan 

çıkmış olmasıdır. Bugün dünyada olduğu gibi ülkemizde de, kamusal nitelik taşıyan 
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programlar yapmak ve yayınlamakla sorumlu kamusal yayıncılık (TRT) azalan 

ruhsat ücretleri, reklam gelirleri ve politik müdahaleler sonucunda kamu ile 

yayıncılık arasında kalmış, bir güç-iktidar merkezi haline gelmiştir.  

 Bu araştırmada, örneklem olarak seçilen TRT’nin 1. kanalının yayın 

içeriklerine bakıldığında kurumun, haklara saygı duymak ya da halkın yanında 

konumlanmak yerine, ekonomik, siyasal gücü elinde bulunduran kesimlerin yanında 

konumlanmayı tercih ettiği görünmektedir.  Bunun yansımalarından birisi de 

çocukların tıpkı kadınlar, yaşlılar ya da yoksullar gibi, toplumun onlara sunduğu 

olanaklar veya zorluklar bağlamında medya gündemine giremedikleri 

gözlenmektedir. Çocuk içerikli programlar da dahil, çocuk hakları ve sorunları 

görmezden gelinmekte, çocuğa bir birey olarak yaklaşılmamaktadır. Dolayısıyla 

yayıncılık alanında hak ihlalleri yapılmaktadır. Böylelikle çocuklar da kamusal 

yayıncılıkta dışlanan, sorunları görmezden gelinen gruplar içinde yerini almaktadır.      

 Kapitalizm, tüketim toplumu ve medya giderek daha çok hiç büyümeyen 

çocuklar yaratırken diğer taraftan dünyanın büyük bir kısmında hiç çocuk olamayan 

çocukların sayısı katlanarak artmaktadır. Üstelik bu yalnızca fakirliğin, açlığın ve 

savaşın yaşandığı, dünyanın unuttuğu ülkelerde değil, dünyanın merkezindeki 

ülkelerde de aynı durum söz konusu olmaktadır. Yani çocuklukları ellerinden alınan 

yetişkinleştirilmiş çocukların dünyası Kongo’da savaşmak zorunda kalan 

çocuklardan, New York’ta 11 yaşında hamile kalıp, 12 yaşında çocuğunu büyütmek 

için fuhuşa itilen çocuklara kadar geniş bir coğrafi alanı kaplamaktadır. Modern 

toplumlarda savunmasız, masum, hayatın güzelliği olan çocuk imajı yerini minyatür 

bir yetişkin olarak çocuğa bırakmaktadır. Bu toplumlarda çocuklar yaptıkları her 

şeyden sorumlu tutulmaktadır ve cezalandırılmaları gerekmektedir. Hindistan’da 

köleleştirilen, Güney Asya’da fuhuşa sürüklenen hatta tüm dünya kentlerinin 

varoşlarında yaşayan çocuklar bugünkü geçerli olan ideolojinin yani “çocukluğun 

masumluğuna” dair söylemin dışında tutulmaktadır. Yaygın ideolojinin dayattığı 

medya imajında ise çocuklar ‘bir türlü ehlileştiremediğimiz’ toplumsal hastalıktır.     

 Yukarıda anlatılanlar ışığında, kamusal yayıncının yerine getirmekle sorumlu 

tutulduğu 5 ilke -toplumsal sahiplik, çeşitlilik, katılım, etkileşim ve eleştirellik- 

TRT’nin kendi oluşturduğu çocuk imajının dışında toplumda istismara uğrayan, 

ezilen, suçlanan çocukların da olduğunu görmezden/göstermezden gelmesiyle ihlal 
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edilmektedir. Böylelikle çocukların korunma, bakım ve birey olma hakkının devlet 

tarafından sağlanamıyor olmanın üstü örtülmektedir. Bu durum ise, toplumsalı belli 

istek ve beklentiler yönünde algılatma adına ideolojik işleyişinin ve medya 

örgütlerinin toplumun ekonomik ve politik güce sahip kesimleriyle kurduğu organik 

bağlarının bir sonucu olarak görülmektedir. 

 Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda şu yargıya varmak mümkün olabilir. 

İster özel ister kamusal yayıncılık olsun Türkiye’de çocuklarla ilgili konulara 

yeterince yer vermeyen, yer verdiğinde ise onları sistemin istediği kalıplar içerisine 

sokmaya çalışan, onları pasif bir varlık olarak sunan, onların görüşlerini temsil 

etmeyen bir medya ile karşı karşıya kalmaktayız. Ezilen sınıflar, yoksullar, her 

türden azınlıklar kamusal yayıncılıkta giderek daha fazla görülmez, duyulmaz 

olmakta ve farklı görüşler her geçen gün daha az yer bulmaktadır. Sadece tüm 

yayınların tek elde toplanması değil, dağıtımın da tekelleşmesi ve bu dağıtım 

tekellerinin dayattığı ağır koşullar, ‘pazarı’ medya tekellerinin dışındaki yayınlara 

kapatmaktadır. Yetişkinlere yönelik çocuk odaklı yayınlar ise bilinen konulara 

dönük, eğiticilikten ve bilgilendiricilikten yoksun, çocukların sorunlarını, isteklerini 

ve katılımını göz önüne alan sorumlu yayıncılık anlayışından ve çağdaş teknolojiden 

uzak bilim çağına uygun olmayan dolgu yapımlar şeklinde devam etmektedir.  

 Oysa topluma bilgi akışını, yurttaşlar arasında ortak bir görüş oluşmasını 

sağlayabilme gücüne sahip medyanın makro düzeyde çocuklar ile mikro düzeyde de 

çocuk sorunları ve hakları konusunda göstereceği önem, hem çocukların 

yaşamlarında hem de toplumun geleceği açısından gerçek anlamda değişiklik 

yaratabilecek yapıcı çabaların gösterilmesinde önemli bir araç olarak kabul 

edilmektedir. 

 Araştırma sadece kamusal yayıncılıkta çocuk ve çocuk sorunlarının işlenişi 

üzerine odaklanılmıştır. Ancak kitle iletişim araçları arasında yer alan radyo ve basılı 

yayın organlarının çocukları sunuş biçimi de daha sonra yapılabilecek çalışmalarda 

incelenebilir.  

 Araştırmalarda güncel verilere ulaşmak için Türkiye’de 2008-2009 yılında 

TRT’nin 1. kanalında yayınlanan çocuk içerikli programlar incelenmiştir. Daha 

sonra yapılacak olan çalışmalarda karşılaştırma yapabilmek için çocuk içerikli 
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programlarla ilgili olarak daha geniş zaman dilimlerini içeren örneklemler 

kullanılabilir.  

 Gelecekte yapılacak olan araştırmalarda özel yayıncılıkta nasıl bir çocuk 

imgesinin yer aldığı konusuyla ile ilgili çalışmalar yapılabilir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 

KAYNAKÇA 

 

Akçalı, Selda (2007). Sunuş. (Editör: Selda İçin Akçalı). Çocuk ve Medya. Ankara: 

Ebabil Yayınları, VII-VIII. 

Akıllıoğlu, Tekin (1995). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Anakara: A.Ü.S.B.F. 

Yayınları. 

Akyüz, Emine (2000). Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuğun Haklarının ve 

Güvenliğinin Korunması. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No. 3395. 

Alada, Adalet, Sayıta, Sevgi Usta ve Temelli, Sezai (2002). Küreselleşme, Yoksulluk 

ve Şiddet Bağlamında Sokak Çocukları. (Editör: Yasemin Özdek). Yoksulluk, Şiddet 

ve İnsan Hakları. Ankara: TODAİE Yayınları, 254, 265. 

Alankuş, Sevda (2007). Önsöz. (Editör: Sevda Alankuş). Çocuk Odaklı Habercilik. 

İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 47, 54. 

Alankuş, Sevda (2005). Demokratik Bir Medya Ortamı İçin Yerel/Sivil Medya ve 

Yeni İmkanlar. (Editör: Sevda Alankuş). Medya ve Toplum. İstanbul: İletişim Vakfı 

Yayınları, 106.  

Altan, Ömer Zühtü ve Şişman, Yener (2007). Uluslararası Çalışma Normları. 

Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No. 1743, Açık Öğretim Fakültesi 

Yayınları. No. 899.   

Altan, Ömer Zühtü (2000). Sosyal Politika. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 

Yayınları No. 886, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. No. 474. 

Altıntaş, Betül (2003). Mendile, Simite, Boyaya ve Çöpe… İstanbul: İletişim 

Yayınları. 

Ankara Ticaret Odası. (2005). Çocuk Suçlular. http://www.atonet.org/turkce/bulten, 

Erişim Tarihi: 03.10.2008. 



132 
 

 

 

Anti-Slavery International. http:/infoplease.kids.lycos.com/spot/slavery.html, Erişim 

Tarihi: 29.08.2008. 

Argın, Şükrü (1999). Politika, Çocuklar ve Sol Politika. Birikim Dergisi, S.192, 16. 

Arslan, Abdurrahman (2003). Yoksulluk Yardım Müslümanlık. Türkiye İnsan 

Hakları Hareketi Konferansı Bildiriler Kitabı. 15–17 Kasım. Ankara: Türkiye İnsan 

Hakları Yayınları, 80. 

Atasoy, Sevil (2002). Çocuk Pornografisi. Çocuk İstismarının Önlenmesi. İstanbul: 

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Yayını, 16.  

Avşar, Zakir (2005). Kamu Hizmeti Yayıncılığı, Uluslararası Yaklaşımlar ve Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumu. Yeni Düşünceler, S. 1, 98-99. 

Bagdıkıan, Ben (1997). The Media Monopoly. (4th Edition). Boston: Beacon Pres. 

Bales, Kevin (2002). Yeni Kölelik. (Çeviren: Pınar Öğünç). İstanbul: Çitlembik 

Yayınları.  

Ballar; Suat (1998). Çocuk Hakları. İstanbul: Beta Basım Yayıncılık. 

Balta, Evren (1999). Bitmeyen Çocukluk, Erken Yetişkinlik ve Yeni Kapitalizm.  

Birikim, S. 192, 24. 

Baştaymaz, Tahir (1995).  Çocuk İşçiler ve Enformel Sektör. (Editör: Özcan 

Karabulut). Türk-İş Deri İşkolunda Çalışan Çocukların Sorunları Eğitim Semineri 

16– 41. Ankara: Türk-İş Yayınları, 37.    

Baştaymaz, Tahir (1998). Günümüzde Geleceğimizi Karartan Bir Problem: Çalışan 

Çocuklar. Mercek, Ekim Sayısı, 63.  

Baştaymaz, Tahir (2000). Çocuk Emeğinin Kullanımı Engellenebilir Mi? IPEC 

Projesine Eleştirel Bir Bakış. TÜHİS Yayınları. No. 238.  



133 
 

 

Bauman, Zygmunt (1996). Yasakoyucular İle Yorumcular. (Çeviren: Kemal Atakay). 

İstanbul: Metis Yayınları.      

Bulut, Işıl (1996). Psiko-Sosyal Gelişim Sorunları. Sanayi Bölgelerinde Çalışan 

Çocukların Sorunları, Ankara: TİSK Yayınları. No. 171, 58. 

Bulutay, Tuncer (1995). Türkiye’de Çalışan Çocuklar. Ankara: T.C. Başbakanlık 

Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları. 

Cangöz, İncilay (2007). Haberde “Çocuk Birey”. (Editör Sevda Alankuş). Çocuk 

Odaklı Habercilik. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları. 

Cankaya, Özden (2003). Bir Kitle İletişim Kurumunu Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi 

Yayınları. 

Centel, Tankut (1982). Çocuklar İle Gençlerin İş Güvenliği. İstanbul: İstanbul 

Üniversitesi Yayınları. No. 3041, Hukuk Fakültesi Yayın No. 667, Fakülteler 

Matbaası.     

Chossudovsky, Michel (1999). Yoksulluğun Küreselleşmesi. (Çeviren: Neşenur 

Domaniç). İstanbul: Çiviyazıları. 

Chomsky, Noam (1993). Medya Denetimi-Immediast Bildirgesi. (Çeviren: Şen Süer 

Kaya). İstanbul: Tüm Zamanlar Yayıncılık.  

Curran, James (1997). Medya ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme. (Editör: 

Süleyman İrvan). Medya, Kültür, Siyaset. Ankara: Ark Yayınevi.  

ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). Çalışan Çocuklar. 

http://www.csgb.gov.tr/calisan_cocuklar/bolum/dk.html, 2005.2008. 

Değirmencioğlu, M. Serdar (2007). Çocuk Hakları Penceresinden Basın: Eleştirel, 

Katılımcı ve Yapıcı Bir Bakış. (Editör: Sevda Alankuş). Çocuk Odaklı Habercilik, 

İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 152. 



134 
 

 

Demiralp, Ünlen (1996). Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve TRT Televizyonu. Yeni 

Türkiye, 12 (Medya Özel Sayısı ), 1004-1006, 1013. 

Demiray, Kemal (1982). Temel Türkçe Sözlük. İstanbul: Anka Ofset Basımevi. 

DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü). (2004). Gelir, Yoksulluk ve Tüketim. Türkiye 

İstatistik Yıllığı, Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, 359. 

 

Dincer, Müjde Ker ve Yılmazkol, Özgür (2007). Televizyon: Çocuklara “Gerçek 

Hayat”ı Şiddetle Öğreten “Çağdaş Masal Anlatıcısı. (Editör Selda İçin Akçalı). 

Çocuk ve Medya. Ankara: Ebabil Yayınları, 207.   

Dinç, Hakkı, Biçkin, İnci ve Aycı E (2004). Aile Hukuku ve Çocuk Haklarına İlişkin 

Uluslararası Sözleşmeler. Ankara: Adalet Yayınevi.   

Doğan, İsmail (2000). Akıllı Küçük, İstanbul: Sistem Yayınları. 

Duran, Ragıp (2007). Çocuk Hakları Odaklı Habercilik ve Röportaj. (Editör: Sevda 

Alankuş). Çocuk Odaklı Habercilik. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 252. 

Enç, Mithat (1980). Ruhbilim Terimleri Sözlüğü (2. Baskı). Ankara: Türk Dil 

Kurumu Yayınları. 

Ennew, Judith (2003). Sokak Çocukları ve Çalışan Çocuklar, Planlama İçin Bir 

Rehber.(Çeviren: Çiçek Öztek), UNICEF Türkiye Temsilciliği Yayını. 

Ercan, Hakan (2007). Türkiye’de Gençlerin İstihdamı. Ankara: Uluslararası Çalışma 

Ofisi.  

Erciyes, Cihaneri (2001). Medya Etiği ve Klasik Etik Kodları. Türkiye ve Siyaset 

Dergisi, (Mayıs-Haziran Sayısı), 50.  

Erdoğan, İrfan (1997). İletişim Egemenlik ve Mücadeleye Giriş. Ankara: İmge 

Kitabevi. 



135 
 

 

Erdoğan, İrfan (1998). Araştırma Dizaynı ve İstatistik Yöntemleri. Ankara: Emel 

Matbaası. 

Esgün, İ. Uğur (1999). Makro İktidar, Mikro İktidar ve Hukuk. Birikim, S. 118, 26. 

Esslin, Martin (1991). TV: Beyaz Camın Arkasında. İstanbul: Pınar Yayınevi. 

FIJ (Uluslararası Gazeteciler Federasyonu). (2005). Medyada Çocuk Haklarını 

Tanımak. http://www.ifj.org, Erişim Tarihi: 20.10.2008. 

Fiske, John (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çeviren: Süleyman İrvan). Ankara: 

Bilim Sanat Yayınları.  

Franklın, Bob (1993). Çocuk Hakları. (Çeviren: Alev Türker).  İstanbul: Ayrıntı 

Yayınları. 

Gökçe, Orhan (1995). İçerik çözümlemesi: Sosyal Bilimlerde Bir Araştırma 

Yöntemi. Selçuk İletişim, 4 (3), 13.  

Güleç, Gülcan, Yenilmez, Çınar, Günay, Yasemin ve Seber, Gülten (2002). Çocuk 

Suçluluğunda Sosyo-Demografik Özellikler. 1. Ulusal Çocuk ve Suç: Nedenler ve 

Önleme Çalışmaları Sempozyumu. Ankara: Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük 

Vakfı, 354. 

Gülmez, Mesut (2001) İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara: TODAİE 

Yayınları. 

Habermas, Jürgen (1989). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. (Çeviren: Tanıl Bora ve 

Mithat Sancar). (4. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları. 

Hagemann, Frank, Diallo, Yacouba, Etienne, A. and Mehran, F. (2006). Global 

Child Labour Trends 2000 to 2004. Geneva: International Labour Office. 

Hatun, Şükrü (2002). Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri. Ankara: TTB 

Yayınları.  



136 
 

 

Haynes, Felicity (2002). Eğitimde Etik. (Çeviren: Semra Kunt Akbaş). İstanbul: 

Ayrıntı Yayınları.  

Heywood, Colin (2003). Baba Bana Top At! Batı’da Çocukluğun Tarihi. (Çeviren 

Esin Hoşsucu). İstnabul: Kitap Yayınevi.  

Holt, John (2000). Çocukluktan Kaçış. (Çeviren: Sinem Yılancı ve Cihan Aksoy). 

İstanbul: Beyaz Yayınları.  

Hosta, Sema (2007). Unıcef-Çocuk Dostu Medya. (Editör: Sevda Alankuş). Çocuk 

Odaklı Habercilik. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 277. 

Hoynes, William (1994). Public Television for Sale: Media. The Market and the 

Public Sphere. Westview: Oxford.  

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü). (2006). Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2006 

Küresel Raporu. http://www.tisk.org.tr, Erişim Tarihi: 03.06.2008. 

Irmak, T. Yılmaz ve Engin, Aytunç (2004). İlkokul Kitaplarında Çocuk İmajları.  

(Hazırlayan: Müge Artar). Disiplinlerarası Bakışla Türkiye’de Çocuk. 4. Ulusal 

Çocuk Kültürü Kongresi. Ankara: Ankara Üniversitesi ÇOKAUM Yayınları. 370. 

Işıklı, Alparslan (1993). Sosyal Politika Açısından Çocuk İşgücünün Korunması 

Sorunu. Sendikalar ve Çalışan Çocuklar Semineri. Adapazarı: Türk-İş Çalışan 

Çocuklar Bürosu Yayını. 25. 

İlal, Ersin (1989). İletişim, Yığınsal İletişim Araçlar ve Toplum. İstanbul: Der 

Yayınları. 

İlik, Bülent ve Türkmen, Zeynep (1994). Çocuk İşçiliğinin Temel Nedenlerinden 

Birisi Olan İç Göç Araştırma Projesi Dökümanı. Ankara: UÇÖ Ankara Bürosu 

Yayını. 

İnal, Kemal (2007). Türkiye’de Çocukluk: Nereye!.  (Editör: Selda İçin Akçalı). 

Çocuk ve Medya. Ankara: Ebabil Yayınları, 24-25, 13.   



137 
 

 

 

İnan, Ali Naim (1968).  Çocuk Hukuku. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Yayınları. No. 3.  

 

Kahramanoğlu, Ertan (1994). Sanayide Çocuk İşçiliği. Türkiye’de Çocuk İşgücü. 

TİSK Yayın, S. 138, 56.  

Kapani, Münci (1981). Kamu Hürriyetleri. Ankara: A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları. 

No. 453.  

Karabulut, Özcan (1999). Genç İşçilerin Sorunları ve Çözüm Yolları, Ankara: 

TÜRK-İŞ Eğitim Yayınları. No. 19. 

Karatay, Abdullah (2003). İstanbul Sokaklarında Çalışan ve Yaşayan Çocuklar.  

Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı. 15–17 Kasım.  Ankara: Türkiye İnsan 

Hakları Yayınları, 98. 

Kaya, A. Raşit (1985). Kitle İletişim Sistemleri, Ankara: Teori Yayınları. 

Kejanlıoğlu, D. Beybin (1994). 1980’lerden 90’lara Türkiye’de Radyo-Televizyon 

Yayıncılığı. Birikim, S. 64, 41. 

Koman, Ezgi (2007). Çocukların Medyaya Katılımı. (Editör: Sevda Alankuş). Çocuk 

Odaklı Habercilik. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 267, 268.  

Kontaş, Y. Mehmet (1998). Türkiye’de Çocuk Politikası. Emniyet Genel Müdürlüğü 

Küçükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semineri Notları. Ankara: Asayiş Şube 

Müdürlüğü, 1. 

Koray, Meryem ve Alev, Hülya (2002). Yoksulluk ve Yoksunluk Konusunda 

Bütünlükçü Bir İnsan Hakları Yaklaşımının Gerekliliği.  (Editör:  Yasemin Özdek). 

Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları. Ankara: TODAİE Yayınları, 499.   

Kuklin, Susan (2002). İqbal Masih ve Çocuk Köleliğine Karşı Savaşanlar. (Çeviren:  

Nafiz Güder). İstanbul: Dharma Yayınları. 



138 
 

 

Küntay, Esin (2002). 21. Yüzyılda Çağdaşlık ve Köleci Uygulamalar Paradoksu.  

(Editör: Yasemin Özdek). Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları. Ankara: TODAİE 

Yayınları, 146, 150, 153, 155.     

Macdonald, Myra (2003). Exploring Media Discourse, Londra: Arnold.  

Maclennan, Emma (1993). Çalışma Hayatında Çocuk Hakları. (Derleyen:. Bob 

Franklin ve Çeviren: Alev Türker).  Çocuk Hakları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 143-

144. 

Marks, Engels, Lenin (2002). Kadın ve Aile. (Çeviren: Arif Gelen), (4. Baskı). 

Ankara: Sol Yayınları.  

Martal, Abdullah (2000). Köleliğin Yeni Boyutları: Çağdaş Kölelik ve Çalışma 

Hakkı.(Editör Oya Çitçi). Türkiye’de İnsan Hakları, Ankara: TODAİE Yayınları, 

370, 373.  

Matelski, J. Marilyn (1996). Televizyon Haberciliğinde Etik. (Çeviren Bahar Öcal 

Düzgören). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.  

Meydan Larousse (1985). İstanbul: Meydan Yayınevi, C.3.  

Mcquail, Denis (1979). The Influence and Effects of Media. (Editör: James Curran 

vd). Mass Communication and Society. London: Open University, 70. 

Mutlu, Erol (1999). Televizyon ve Toplum, Ankara: TRT.  

Mutlu, Erol (2001). Ne Olacak Bu Kamu Yayıncılarının Hali?.  (Editör: D. Beybin 

Kejanlıoğlu). Medya Politikaları.  Ankara: İmge Kitabevi, 27-29. 

Müftü, Gülgün (1997). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Emniyet Genel Müdürlüğü 

Küçükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semineri Notları. Ankara: Asayiş Şube 

Müdürlüğü, 21.  



139 
 

 

Ocakçı, Ayşe (2001). Türkiye’de Çalışan Çocukların Durumu. 

Geocities.com/saglıktoplum/tcc.html, Erişim Tarihi: 16.05.2008. 

Onat, Yasemin ve Akço, Seda (2007). Çocuk ve Habercilik. (Editör: Sevda Alankuş). 

Çocuk Odaklı Habercilik. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 77-79, 83-83, 102, 

106-107, 185 .  

Onur, Bekir (1994). Sunuş. (Derleyen: Bekir Onur). Toplumsal Tarihte Çocuk. 

İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 4.  

Onur, Bekir (2007). Çocuk, Tarih ve Toplum. Ankara: İmge Kitabevi. 

Ozansoy, Cüneyt (1999). Öznesini Arayan Nesneler: Çocuk ve Çocuk Hakları.  

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 1, 58, 45.  

Öntaş, Özlem Cankurtaran (1999). Tehlikeli Çocuklar ve İktidar. Birikim, S. 192, 50, 

54. 

Özdek, Yasemin (2002). Küresel Yoksulluk ve Küresel Şiddet Kıskacında İnsan 

Hakları. (Editör: Yasemin Özdek). Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları. Ankara: 

TODAİE Yayınları, 28. 

Öztürk, S. Yazar (1996). Televizyon Haberciliği ve Türkiye’deki Uygulamalar.  Yeni 

Türkiye, S.12  (Medya Özel Sayısı Kasım-Aralık), 1089. 

Polat, Oğuz (2005). Çocuk Hakları ve Türkiye 2005 Raporu. http://www.0-18.org, 

Erişim Tarihi: 30.08.2008. 

Poster, Mark, (1989). Eleştirel Aile Kuramı, (Çeviren: Hüseyin Tapınç). İstanbul: 

Ayrıntı Yayınları. 

Postman, Neil (1995). Çocukluğun Yokoluşu. (Çeviren: Kemal İnal). Ankara: İmge 

Yayınları. 



140 
 

 

Rigel, Nurdoğan (1996). Haberin Gizli Tüketicisi Çocuk. Yeni Türkiye, S. 11 (Medya 

Özel Sayısı Kasım-Aralık), 675. 

Roche, Jeremy (1999). Children and Citizenship in Britain. Childhood. C.6, S.4, 478, 

484.    

Saldırım, Mustafa (1999). Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Açısından 

Suça İtilmiş Çocuğun Haklarına Bir Bakış ve Bir Öneri. Adalet Dergisi, S.1, 151. 

Sapancalı, Faruk (2003). Sosyal Dışlanma. İzmir: DEÜ Yayınları. 

Sayın, Önal (1999). Aile Ortamında Televizyonun Çocuğun 

Toplumsallaştırılmasındaki Tek Yönlü Belirleyiciliği. İletişim Ortamlarında Çocuk 

Birey Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 13-15 Nisan. Eskişehir: İletişim Fakültesi 

Yayınları, 167.   

Scannell, Paddy (1989). Public Service Broadcasting and Modern Public Life. 

Media, Culture and Society, S. 11, 142.   

Sennett, Richard (1996). Kamusal İnsanın Çöküşü. (Çeviren: Serpil Durak ve 

Abdullah Yılmaz). Ankara: Ayrıntı Yayınları. 

Serarslan, Meral (1993). Radyo Televizyon Düzeninde Değişimler, Arayışlar ve 

Türkiye, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Serarslan, Meral (2001). Türkiye’de Radyo Televizyon Düzeninin Değişimi. Selçuk 

İletişim. C. 1, S. 4, 78-79.  

Serozan, Rona (2000). Çocuk Hukuku. İstanbul: Beta Yayınevi.  

Sevük, Yokuş Handan (1998). Uluslararası Sözleşmelerdeki İlkeler Açısından Çocuk 

Suçluluğu İle Mücadele Kurumsal Yaklaşım. İstanbul: Beta Basım Yayın.   

 



141 
 

 

Solak, Adem (2008). Gençler Arasında Artan Şiddet Eğilimlerinin Araştırılması. 

http//www.yeniaktuel.com.tr, Erişim Tarihi: 02.05.2009. 

Spring, Joel (1997). Özgür Eğitim, (Çeviren: Ayşen Ekmekçi). (2. Baskı). Ankara: 

Ayrıntı Yayınları.  

Şahin, Nurdan (2005). Çocuk Şube Müdürlüğünce Ankara Sokaklarındaki Madde 

Bağımlısı Çocuklara Kesitsel Bir Bakış. Çağın Polisi. S. 18, 6. 

Şirin, M. Ruhi (1996). Modern Çocukluk Tasarımı ve Medya. Yeni Türkiye. S. 12 

(Medya Özel Sayısı Kasım-Aralık), 1343. 

Şişman, Yener (2004). Sokakta Çalışan Çocukları Yaşam Koşulları ve Gelecek 

Beklentileri: Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Eskişehir Örneği. Eskişehir: 

T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.  

Tan, Mine (1994). Çocukluk: Dün ve Bugün. (Derleyen: Bekir Onur). Toplumsal 

Tarihte Çocuk. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 11. 

Tiryakioğlu, Bilgin (1991). Çocukların Korunmasına İlişkin Milletlerarası 

Sözleşmeler ve Türk Hukuku. Ankara: T.C Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu 

Başkanlığı Yayınları. 

Tosun, Gülgün (2007). Çocuklar ve Çocuk Haklarının Medyada Temsili. (Ed. Sevda 

Alankuş). Çocuk Odaklı Habercilik. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 175, 181. 

Tuncay, Can (1995). Deri İş Kolunda Çalışanların İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 

Açısından Sorunları. (Editör: Özcan Karabulut). TÜRK-İŞ Deri İş Kolunda Çalışan 

Çocukların Sorunları Eğitim Semineri. Ankara: TÜRK-İŞ Yayınları, 42.  

Tuncel, Aynur (1997). Çocuk Hakları. Çocuk Hakları ve Yerel Yönetim. İstanbul: 

Wald, 67-80, 73-74. 

Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük (10. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 444. 



142 
 

 

Ulutak, Nazmi ve Tunç Aslı (1993). Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri. 

Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.  

UNICEF (2000). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama Elkitabı. Ankara: 

Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş. 

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu). (2004). 2004 Dünya 

Çocuklarının Durumu Raporu. http://www.unicef.org/turkey/pdf/_dcd04.pdf, Erişim 

Tarihi: 11.06.2008. 

 

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu). (2006). 2006 Dünya 

Çocuklarının Durumu Raporu. http://www.unicef.org/turkey/dn_2006.pdf, Erişim 

Tarihi: 15.06.2008. 

 

Ünlüer, Oğuz (1995). Televizyon Yayıncılığının İletişim Ortamı, Düzen ve 

Politikaları ile Türkiye’deki Uygulamanın Gelişim Boyutları, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. 

Üstündağ, Erhan ve Özmen, Kemal (2007). Çocukları Görünür Kılmak İçin. (Editör: 

Sevda Alankuş). Çocuk Odaklı Habercilik. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 

225. 

Üşür, İşaya (2002). Küreselleşme ve Yoksulluk. (Editör: Yasemin Özdek). 

Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları. Ankara: TODAİE Yayınları, 51. 

Vural, Sacide (1986). Radyo-TV Kurumlarında Yönetim ve Türkiye’deki Uygulama. 

Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No. 153, Açıköğretim Fakültesi 

Yayınları. No. 65. 

Yavuzer, Haluk (1993). Çocuk ve Suç, İstanbul: Remzi Kitabevi.  

Yazıcı, A. Nihat (1999). Kamu Yayın Kurumları ve Yeniden Yapılanma. Ankara: 

TRT, 1999. 



143 
 

 

Yılmaz, Gaye (2003). Liberal Sosyal Sentez: Avrupa Birliği. Humanite. S. 1. 49-50.  

Yörükoğlu, Atalay (1997). Değişen Toplumda Aile ve Çocuk. Ankara: Özgür 

Yayıncılık. 

Zullıger, Hans (1996). Suçlu Çocuklar ve Çocuk Mahkemeleri. (Çeviren: Kamuran 

Sipal). İstanbul: Cem Psikoloji Yayınları.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (2005). Çalışan 

Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi İzmir Projesi Raporu, Uluslararası Çalışma 

Örgütü Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Programı. Ankara: T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı.   

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan Çocuklar 

Bölümü (2005). Türkiye’de Çocuk İşçiliği. Ankara: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı. Genel Yayın No. 121–122.  

TİSK, Türk-İş (2007). Dünyada ve Türkiye’de Çalışan Çocuklar. Ankara: Türkiye 

İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın No. 281. 

Türk-İş, Çalışan Çocuklar Bürosu (1993). Çalışan Çocuklar (Türkiye’de ve Dünyada 

Çalışan Çocuk Sorunlarına Genel Bakış), Ankara: İlksan Matbaası. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


