
BENİM 
HAKLARİM

13-18 YA

 ÇOCUK HAKLARINA 

   LI    K N ANLA MA 

Meine Rechte - 13 bis 18 Jahre - Türkisch



2

SELAM!

HAKLARINIZ BURADA YER 
ALMAKTADIR. BUNLAR DÜNYA 
ÇAPINDA TÜM ÇOCUKLAR VE 
GENÇLER IÇIN GEÇERLIDIR.

BUNLARI OKUYUN VE BUNLARI 
OKULUNUZDA Ö RETMEN-
LERINIZ, EBEVEYNINIZ VE 

ARKADA  LARINIZ ILE 
MÜZAKERE EDIN.
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Merhaba! Haklarınız burada yer 
almaktadır. Bu haklar „Çocuk Haklarına 
İlişkin Anlaşma“da bir araya getirilerek 
yazılmışlardır. Bu anlaşma dünya çapında 
18 yaşın altında olan tüm çocuk ve genç-
ler için geçerlidir. Çocukların sahip olduğu 
hakların hepsini içermektedir.

Bu anlaşmaya „Çocuk Haklarına İlişkin 
BM-Sözleşmesi“ de denmektedir. BM-
Sözleşmesi farklı ülkeler arasındaki bir 
anlaşmadır. Dünya çapında neredeyse 
bütün ülkeler bu anlaşmayı onaylamış 
ve çocuk haklarını imzalamışlardır. 
Bununla çocukların hakları için müca-
dele edeceklerine ve bunları kendi ülke 
kanunlarına dahil edeceklerine dair söz 
vermiş bulunmaktadırlar. Çocuk Hakları 
Sözleşmesi

54 maddeden oluşmaktadır. Sözleşmenin 
her bir bölümüne madde denmektedir. 

BENİM 
HAKLARİM

Maddelerin her birinde çocukların farklı 
hakları ele alınmıştır. En önemli haklarınızı 
sizin için özetledik. Bunları ilerleyen sayfa-
larda okuyabilirsiniz.

Haklarınızı sınıfınızda ve öğretmenleriniz 
ile müzakere edin. Haklarınız ile ilgili ola-
rak ebeveynleriniz ve arkadaşlarınız ile 
konuşun. Çocukların haklarını bilmeleri 
çok önemlidir. Her çocuğun, diğer çocuk-
lar ve gençlere kendi haklarını anlatma-
da yardım etmesi de önemlidir. Çünkü, 
ancak çocuklar haklarını iyi bildiklerinde 
sahip oldukları haklara okulda, aile için-
de ve arkadaşları arasında gerçekten 
uyulup uyulmadığını kendi başına ortaya 
çıkarabilirler. O zaman yetişkinler ile de 
konu hakkında konuşup, nelerin daha iyi 
yapılması gerektiği ile ilgili önerilerde bu-
lunabilirsiniz.
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Çocukların haklarına ilişkin BM-Sözleşmesi, 20 Kasım 1989 yılında BM-Genel Kurulunda 
kabul edilmiştir. BM-Genel Kurulunda Birleşmiş Milletlerin (BM‘nin) üye ülkeleri bir araya 
gelip birlikte karar veriyorlar. Sözleşme, örn. aşağıdaki Çocuk Haklarını içermektedir:

• BÜTÜN ÇOCUKLAR INSAN OLARAK AYNI DERECEDE ÖNEMLIDIR!

• ÇOCUKLARIN MENFAATLERI DAIMA ÖNCELIKLI OLARAK DIKKATE ALINMALIDIR!

• KENDI GÖRÜŞLERINI SÖYLEME HAKKI!

• KARAR VERMEYE KATILMA HAKKI!

• ÇOCUKLAR ÖZEL YAŞAM HAKKINA SAHIPTIRLER!

• BÜTÜN ÇOCUKLAR, HAKLARI ILE ILGILI BILGILENDIRILMELIDIR!

Daha fazla hakları gelecek sayfalarda bulabilirsin. Başkaca bilgiller ve sözleşmeyi çocuk 
hakların Almanyada uygulanması için çaba gösteren Deutscher Kinderschutzbund’ta da 
bulabilirsin:

Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
Schöneberger Str.15
10963 Berlin

ve internette
www.dksb.de
 

VE  IMDI 

DE OKUMA VE MÜZAKEREDE 

BOL E LENCELER!
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SÖZLEŞME KİMLER 
İÇİN GEÇERLİDİR
MADDE 1 / 2

Sözleşmeyi imzalayan her bir ülke, kendi 
kanunlarını sözleşmeye uygun hale ge-
tirmekten sorumludur. Çocuk haklarınının 
pratikte uygulanması için uygun önlemler 
almaları gerekmektedir. 
Bazı ülkeler, Çocuk Hakları Sözleşmesini 
yerine getirme imkanına sahip 
olmadıklarında, diğer ülkeler tarfından de-
steklenmelidirler.

Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına 
İlişkin Sözleşmesi, 18 yaşının altında olan 
tüm şahıslar için geçerlidir. 
Rengi, sosyal, kültürel veya etnik kökeni, 
cinsiyeti, dili, dini veya özürü ne olursa ol-
sun, bu tüm çocuklar için geçerlidir.

ÇOCUKLARİN 
MENFAATLERİ 
DİKKATE 
ALİNMALİDİR
MADDE 3

Mahkemeler, sosyal hizmet veya diğer ku-
rumlar çocukları ilgilendiren karar almaları 
gerektiğinde, hangi kararın çocuğa en 
faydalı olacağını düşünmelidirler.

HAKLARİN 
UYGULANMASİ
MADDE 4
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EBEVEYN 
SORUMLULUKLARİ
MADDE 5 / 18 / 26 / 27

Her iki ebeveyn çocuklarının eğitimi ve 
gelişimden sorumludur. Burada ilk önce 
çocuğun menfaatini gözetmeleri gerekir. 
Ebeveynler çocuklara kendi haklarını 
anlayıp yerine getirilmesini talep etmelerine 

Her çocuğun kendi uyruğuna ve kendine 
ait ismine hakkı vardır. Doğar doğmaz 
doğum kayıtı yapılmalıdır.
Mümkünse çocuklar ebeveynleri tanımalı 

İSİM VE UYRUK HAKKİ
MADDE 7/8

Çocuklar ve gençler temel yaşama hakkına 
sahiptirler. İmzalayan ülkelerin yaşama 
hakkını ve iyi bir gelişmeyi sağlamaları ge-
rekmektedir.

yardımcı olmalıdırlar. Sözleşmeyi imzala-
yan ülkeler, ebeveynleri ve diğer eğitimden 
sorumlu kişileri destekleyeceklerine dair 
hazır olduklarını beyan ettiler.
Çocukların bakım gördüğü kurumlar, BM 
Çocuk Hakları Sözleşmesine riayet etme-
leri zorunludur.

ve onlar terafından beslenilmelidir. Hiç bir 
kimse çocuğun hüviyetini elinden alma 
hakkina sahip değildir.

YAŞAMA HAKKİ

MADDE 6
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Çocuklar ebeveynlerinden ayrı 
bırakılmamalıdır. Ebeveynleri ayrı 
yaşamaları veya çocuğun menfaatine 
ise müstesna. 
Ebeveynler ayrı yaşadığı takdirde, şahsi 
bir iletişimin korunabilmesi için gerektiği 
kadar her iki ebeveyni de görme hakkına 
sahiptir. Ebeveynleri nerede ikamet eder-
lerse etsinler, bu geçerlidir. 

ÇOCUKLAR VE EBEVEYNLERİMADDE 9 / 10 / 11

Her çocuk kendi düşünce ve fikirlerini ser-
bestce söyleme hakkına sahiptir.  
Kendilerine kulak verilmeli ve ciddiye 
alınmalıdırlar. Çocuklar bilgi toplama, alma 
ve iletme hakkına sahiptirler. Diğer insan-
lara taarruz edilmediği sürece, onlar ken-
di yazılarıyla, sanatsal faaliyetlerle veya 
başka bir şekilde kendilerini ifade etme 
özgürlüğüne sahiptirler.
Çocukların ve gençlerin düşünce, görüş ve 
inançlarına karşı saygı duyulmalıdır.

Ebeveynler hapis süreci, yurtdışına sürül-
me veya ölüm nedeniyle ayrılmaları takdi-
rinde, hazır bulunmayan diğer ebeveynin 
durumunu öğrenme hakkına sahiptirler. 
Hiç bir çocuk isteğinin aksine yurtdışında 
tutlamaz.

DÜŞÜNCE, GÖRÜŞ VE 

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

MADDE 12 / 13 / 14
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ORGANİZASYONLARDA ÜYELİK
MADDE 15

ÇOCUKLAR VE 
GENÇLER 
İÇİN BİLGİ
MADDE 17

Çocuklar ve gençler organizasyonlar ku-
rabilir veya organizasyonlara üye ola-
bilirler. Diğer insanların hak ve hürriy-
eti kırıtlanmadığı takdirde, toplantılara 
katılabilirler. Çocukların özel yaşamları kanunen koru-

ma altındadır. Mektupları veya günlükleri 
sadece kendilerine aittir. 
Hiç bir çocuk kendi özel yaşantısında, aile 
içerisinde veya kendi evinde kanunsuz 
eylemlere maruz bırakılamaz. Çocukların 
itibarlarının ve onurlarının zedelenmesin-
den korunma hakkına sahiptirler.

Çocukların, gazeteler, kitaplar veya radyo 
veya televizyon üzerinden bilgi edinme 
hakkı vardır.
İmzalayıcı ülkeler .cocuk ve gençler için 
olan kitapların yaygınlaşmasını deste-
klemelidirler. Bir ülkede yabancı bir dil 
konuşan çocuk ve gençler için kendi dille-
rindeki malzemeler tedarik edilmelidir.

ÖZEL YAŞANTİ

MADDE 16
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BAKİCİ AİLESİNDE YETİŞME 

VE EVLAT EDİNME 

MADDE 20 / 21

ŞİDDET VE
İSTİSMAR
MADDE 19 / 34 / 39

Ebeveynler ve yetişkinler çocuk ve genç-
lere kötü davranma hakkına sahip değiller. 
Sözleşmeyi imzalayan ülkeler çocukları 
kötü muamele, cinsel istismar ve suisti-
mal edilmekten korumalıdırlar. Ebeveyn-
ler çocuklarını koruyamama durumun-
da olurlarsa, devlet kurumları korumayı 
sağlamalıdırlar.
Şiddet mağduru olan çocuk ve gençler ko-
runma ve yardım alma hakkına sahiptirler. 
Onların öz güvenlerine ve haysiyetlerine 
tekrar kavuşabilmeleri için elden gelen her 
şey yapılmalıdır.

Çocuk veya gençlerin gelişimleri kendi 
ebeveynlerinin evinde tehlikeye girme du-
rumunda olup, bundan muzdarip olmaları 
takdirinde, başka bir ailede/bakıcı ailede 
yetişme hakkına sahiptirler. 

Kendi ailesi olmayan çocuklar, bunların 
lehine olacaksa, evlat edinmeleri mümkün 
olması gerekmektedir.
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MÜLTECİLER

MADDE 22

Çocuklar ve gençler başka ülkelerden kaç-
mak zorunda kaldığında, yeni ülkelerinde 
saygı görmelidirler. Yeni ülkede yardım ve 
koruma görmeleri gerekmektedir. 
Bunun için ebeveynlerini tekrar bulup onlar-
la birlikte yaşamak isteyen çocuk ve genç-
lere destek verilmelidir. 

Çocuğun ailesi bulunamıyorsa, çocuk için 
yeni ve iyi bir aile bulunmalıdır.

ENGELLİ ÇOCUK 

VE GENÇLER

MADDE 23

Bedensel veya zihinsel engelli olan çocuk ve gençler toplumsal ha-
yata aktif olarak katılma hakkına sahiptirler. Onlara gerekli teknik 
destek ve yardım ile iyi bir eğitim verilmelidir. Ebeveynleri bunu 
ödeyemez durumda oldukları takdirde, ebeveynler finansal olarak 
imzalayıcı ülke tarafından desteklenmelidirler.  
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Tüm çocuk ve gençler ücretsiz ilk okul 
eğitimi hakkına sahiptirler. Onlara daha 
yüksek okul eğitimi, düzenli okula gitme ve 
bir okul mezuniyeti imkanı tanınmalıdır. 

Okulda çocuğun insani onuruna saygı gös-
tererek ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesine 
mutabık olarak çalışılmalı ve eğitilmelidir. 
İmzalayan ülkeler üst hedef olarak 
çocukların ve gençlerin okula gitmeleri ve 
iyi bir eğitim almaları için birlikte çalışmaları 
gerekmektedir. 

EĞİTİM HAKKİ
MADDE 28

SAĞLİK 
HAKKİ
MADDE 24

AİLE DİŞİNDA 

BARİNMA
MADDE 25

Çocuklar ve gençler ihtiyaç duyduklaında 
sağlık hizmetinden yararlanma hakkına 
sahiptirler. Sağlık onların hakkıdır. Sağlıklı 
beslenme ve iyi bir çevre hakkı mevcuttur. 
Çevre kirliliği ve bunun tehlikelerine karşı 
mücadele edilmelidir. 
Çocuklar ve ebeveynleri sağlık ve sağklı 
önlemleri konusunda bilgilendirilmelidir.

Çocuk ve gençler ailelerinin dışında 
barındıkları takdirde, bu önlemin düzenli 
olarak denetlenme hakkına sahiptirler.
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EĞİTİM HEDEFLERİ

MADDE 29

Çocukların ve gençlerin eğitimi belirli hede-
fler doğrultusunda yönlendirilmelidir:

	 Çocuklar	öz	yeteneklerine	uygun	şekilde	k
endi-

ler ini	gelişt irmelidir ler

-	Çocuğun	insan	haklarına,	kültürel	hüviyet	
ve	

konuştuğu	dile	saygısı	desteklenmelidir

-	Çocuklar	özgürlük,	hoşgörü	ve	eşit lik	

toplumunda		sorumlu	bir	yet işkin	hayatına	

hazırlanmaları	gerekmektedir

-	Çocuklar	başka	insanlara	ve	kültürlerine	
ve	

doğal	çevreye	saygıyı	öğrenmelidirler.

ÖZ KÜLTÜR 
HAKKİ
MADDE 30

HAPISTE KALMA 
VE CEZALAR
MADDE 37

Tüm çocuklar, azınlıktan olsalarda, ken-
di öz kültür yaşamı, kendi dinleri ve dilleri 
hakkına sahiptirler.

Hiçbir çocuğun veya gencin özgürlüğü 
zorla elinden alınamaz. Bir tutuklama ve 
icabında hapsetme kanunlarla bağdaşması 
gerekmektedir. Hapis cezaları ancak son 
çare olarak ve mümkün olduğu kadarıyla 
kısa olarak verilmelidir. Çocuklar ve gençler 
avukatın desteğini veya başka bir yardım 
alma hakkına sahiptirler. 

Hapsolan çocuklara saygıyla davralınmalıdır. 
İnsan olarak onurları gözetilmelidir. Ziyaret 
edilmek ve aileleriyle irtibat halinde kalmak 
onların hakkıdır. Hiç bir çocuk veya genç 
işkenceye veya acımasız, onur kırıcı ceza-
lara maruz bırakılmamalıdır. Ölüm cezası 
veya müebbet hapis cezası onlara uygu-
lanamaz.
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BOŞ ZAMAN 
ETKİNLİĞİ HAKKİ
MADDE 31

Çocuklar ve gençler kendilerine mahsus 
boş vakit geçirme ve yaşlarına uygun din-
lenme etkinliği hakkına sahiptirler. Onlar 
sanatsal ve kültürel yaşama katılabilirler.

Çocuklar ve gençler uygun önlemlerle nar-
kotiklerden korunmalıdırlar. Narkotiğin üre-
timine dağıtımı için çocukların kullanılması 
yasaktır.

Çocukların ve gençlerin sağlığını ve 
gelişimini tehdit eden çalışmalara 
zorlanmaları yasaktır. Çocukların kaç 
yaşından itibaren bazı işleri görebilmeleri 
için yönergeler hazırlanmalıdır. 

Çocuklar ve gençlerin cinselliğe 
zorlanmaları ve (örneğin fuhuş veya por-
nografik gösteri gibi) cinsel sömürüye 
tabi tutlmaları yasaktır.İmzalayan dev-
letler çocukları zarar verici sömürüden 
korumalıdırlar.

İŞ VE SÖMÜRÜ
MADDE 32 / 34 / 36

NARKOTİK
MADDE 33

ÇOCUK TİCARETİ 
MADDE 35

BM Sözleşmesini imzalayan devletler, 
çocukların kaçırılmasını veya satılmasını en-
gelleyen önlemler almaları gerekmektedir. 
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Çocuklar ve gençler silahlı çatışmalardan korunmalıdırlar. 
15 yaşından küçük hiç bir çocuk savaşa katılmamalı.

SİLAHLİ ÇATİŞMA VE 

SAVAŞLARA KATİLİM

MADDE 38

İmzalayan devletler çocukların kaç 
yaşından itibaren cezai ehliyetli olacakları 
bir asgari yaş saptamaları gerekmektedir. 
Suçu sabit olana kadar her çocuk masum-
dur. Mahkemede çocuklar tanık olarak ifade 
vermeye veya kendisini suçlu olarak itiraf 
etmesine zorlanamaz. Onlar mahkemede 
bağımsız bir adli vekalet hakkına sahip-
tirler. Tüm çocuklar ve gençler BM Çocuk 

Tüm çocuklar ve gençler BM Çocuk 
Haklarına İlişkin Sözleşmesini bilmelidirler. 
Sözleşmenin metni onlara ve aynı zaman-
da tüm yetişkinlere de ulaştırılmalıdır. 

Haklarına İlişkin Sözleşmesini bilmelidirler. 
Sözleşmenin metni onlara ve aynı zaman-
da tüm yetişkinlere de ulaştırılmalıdır. Suç 
işlemiş çocuklar ve gençler müspet gelişim 
ve topluma tekrar kazanılma esnasında de-
stek görmelidirler. 
Zanlı veya suç işlemiş çocuklar ve gençlerin 
insanlık onurları saygıyla karşılanmalıdır. 

İmzalayan devletler sözleşmenin 
yayılımından sorumludurlar. 

ÇOCUK MAHKEMESİ DAVASİMADDE 40

ÇOCUK HAKLARİ SÖZLEŞMESİ 
HAKKİNDA BİLGİ
MADDE 42
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DEUTSCHER 

KİNDERSCHUTZBUND

Deutscher Kinderschutzbund Almanya’da çocukların ve gençlerin hakları ve 
çıkarlarını savunmaktadır. Kinderschutzbund siyaseti çocukların ve ailelerinin lehine 
kararlar vermeye yönlendirmeye çalışmaktadır. Kurumlarıyla Almanya’da 430’dan 
fazla şehirde çocuklara ve ailelerine doğrudan yardım etmektedir. Onlara örneğin 
boş zaman imkanları, ev ödevi yardımı ve danışma teklifleriyle desteklemektedir. 
Deutscher Kinderschutzbund’da herkese hoşgeldin denir ve yardım ve destek gö-
rebilir.



‘Benim Haklarım’ cocuklar ve gençler için çocukların hakları hususunda BM-Sözleşmesini yaymak 

amaçlı basılan broşürlerdir. ‘Benim Haklarım’ üç ayrı yaş grubu için mevcuttur:

. Okul öncesi ve yeni okula başlayan çocuklar için (Bölüm I, 5-8 yaş arası için)

. Okul öğrencileri için (Bölüm II, 9-12 yaş arası için)

. Ve Gençler için (Bölüm III, 13-18 yaş arası için) BAŞLIK ‘Benim Haklarım’, 

 Bölüm II: 9-12 yaş arası için

‘Benim Haklarım’, Bölüm III, 13-18 yaş arası için

YAYINCI
Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V., DKSB Berlin 2011/2016

Bundesgeschäftsstelle

Schöneberger Str. 15

10963 Berlin

Telefon (030) 214 809 - 0

E-Mail: info@dksb.de 

www.dksb.de

Bağış için hesap No.:

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE25251205100007488000  

BIC: BFSWDE33HAN

KÜNYE

ÜBERREICHT DURCH
DOSTANE DESTEKLEYENLER:

ROLAND Rechtsschutz

Deutz-Kalker Straße 46 | 50679 Köln

Telefon: 0221 8277 - 500 | www.roland-rechtsschutz.de

YARDIMLARIYLA DESTEKLENMEKTEDIR

Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V., 

Bundesgeschäftsstelle

Schöneberger Str. 15

10963 Berlin


