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PROF. İHSAN DOĞRAMACI’NIN MESAJI                 

UÇM KURUCUSU VE ONURSAL BAŞKANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Daha ileriye, en iyiye...” 
 

Yeni Milenyumda Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) 
 
UÇM’nin görevi, bir katalizör, sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde öncü, operasyonel araştırma ve ulusal 
kapasite gelişimine katkı sağlamaktır. UÇM, amacını gerçekleştirmek için yenilikçi adımlar, araçlar ve 
stratejiler kullanmaktadır. UÇM, insan hakları, çocukların ve kadınların hakları ve üreme hakları 
konularında küresel bir savunucudur. İlgili hükümetler, BM ajansları, akademik kurumlar ve diğer STK'lar 
ile çalışır ve işbirliği yapar. Amacımızın genişliği ve esnekliği, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere,  
bizi bölgeler ve ülkeler arasında geniş kapsamlı sağlık eylemlerini tetikleyen etkili ve enerjik bir grup 
haline getiriyor. 
 
 

Prof. Ihsan Doğramacı, Ocak 2000 
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BAŞKANIN MESAJI 

 
 
 
UÇM 2020-2021-2022 yıllarında da güç koşullara 
karşın çalışmalarını yoğun biçimde sürdürmüştür. 
Pandemiden dolayı kısa bir sürede yüz yüze 
çalışma alışkanlığından internet üzerinden 
etkileşim, paylaşma, tartışma ve birlikte karar 
verme alışkanlığına geçilmiş ve çalışmalarımız 
aksamamıştır. 
 
2021 yılına büyük bir kayıp ile başladık. Değerli ve 
sevgili hocamız Prof. Münevver Bertan'ı 6 Ocak 

2021'de kaybettik. Kuruluşundan beri tüm çalışanlarımıza önderlik eden Prof. Münevver Bertan'ı her 
zaman sevgi ve saygı ile anacağız.  

 
Son iki yıla baktığımızda, üç önemli atılım görüyoruz. Birinci büyük program, özel sektöre çocuk haklarını 
yayma projesi olan "Çocuk Dostu Turizm" girişimidir. Kısa bir sürede turizm sektörü çocuk haklarını 
içselleştirme, tüm personelin çocuk sağlığı ve çocuk hakları eğitimlerini almaları için sektörde 
düzenlemeler yapmışlardır. Bu bir sivil toplum örgütü ile özel sektörün çocuk hakları konusunda 
yaptıkları işbirliği, önemli ve sürdürülebilirliği olan bir örnektir. 
 
İkinci yeni atılım ise, merkezimizin Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformuna kurucu 
üye olmasıdır. Erken çocuk dönemindeki büyümenin sağlam, pozitif bir yöne çevrilmesi için büyük bir 
paydaş grubu ile çalışılacak olması merkezimizi mutlu etmiştir.  

 
Üçüncü ve en kapsamlı başlayan çalışma ise, AB tarafından desteklenen 3 yıl sürecek, dijital dünyada 
çocukların şiddetle mücadele etmesinin, çocuk katılımı ve çocuk haklarını teşvik edecek, desteklenmesi 
programıdır. Bu büyük ve önemli programa tüm ekip olarak odaklanıp, çalışmalarımızda öncelik 
vereceğiz. 
Önümüzdeki yıl da, kanıta dayalı savunuculuk yaparak araştırma, eğitim , ağ geliştirerek, öteki STÖ 
kapasitelerini kuvvetlendirerek insan hakları temelli çalışmaları sürdürecektir. 
 
 

Prof. Dr. Tomris Türmen 
Başkan 
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ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ HAKKINDA 

 

Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) UNICEF ve Fransız 
Hükümeti tarafından 1949 yılında Paris’te Centre 
International de l’Enfance ismi ile kuruldu. Merkez 1999 
yılına kadar özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocuk 
hekimleri ve sağlık çalışanlarına, çocuk sağlığı ve hastalıkları 
konusundaki yenilikler alanında kurslar düzenledi ve yayınlar 
hazırladı. 1999 yılında mali güçlüklerden dolayı Fransa’da 
kapanan Merkez, aynı yılın sonunda Prof. İhsan 
Doğramacı’nın girişimleri ile, Türkiye’de Ankara’da Bilkent 
Üniversitesi kampüsünde yeniden açıldı. UÇM 2004 yılında 

dernek statüsünü aldı. 
 
Centre International de l’Enfance ve UÇM’nin arasındaki bağlantı, Centre’ın tek şubesi olan 
Türkiye Uluslararası Çocuk Merkezi’nin (TICC) 1976 yılında kurulmasına kadar gider. TICC 1980 
yılında sonradan Bilkent Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alacak bir binaya taşınmıştır. Bu 
şubenin ilk büyük faaliyeti Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde 7-10 Haziran 1977 tarihlerinde 

düzenlediği ‘Göçmen İşçilerin Çocuklarının Sorunları’ 
konulu bir uluslararası konferanstır. Centre International 
de l’Enfance ve TICC ayrıca ortaklaşa olarak Almanya’da, 
Berlin’de 1977 yılında ‘Göçmen işçi ailelerinin çocuklarının 
sağlığı ve Türkiye’deki çocukların sağlığı konulu bir 
araştırma yapmışlardır. Bu araştırma Prof. Münevver 
Bertan, Prof. Zafer Öztek, Prof. Bike Aksu ve arkadaşları 
tarafından gerçekleştirilmiştir.  
 
UÇM, Türkiye’de faaliyetlerine 

başladıktan sonra çalışmalarının çocuk sağlığı ve çocuk haklarına 
odaklı olmasının yanı sıra, gençlerin, kadınların sağlığı ve hakları ile 
üreme sağlığı ve hakları da Merkez’in uğraş ve çalışma alanına 
girmiştir. Merkez’in şimdiki etkinlik ve programlarına Genel Kurul ve 
Yönetim Kurulu katkı ve destek vermektedirler. Merkez’in amacı, 
gençler de dahil olmak üzere, her yaştaki çocuğun hakları, ile yaşadığı 
aile ve toplum içindeki bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığının gelişmesine destek olan çalışmalar 
yapmaktadır.  
  

Merkez, 2010 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün İşbirliği Merkezi (WHO Collaborating Center) 
olarak, bu prestijli ortaklığı alan ilk STK olmuştur. 
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İŞLEVLERİMİZ 
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UÇM’nin öncelikli çalışma alanları: Sağlık ve İnsan Haklarıdır. 

Sağlık Alanı 
1. Çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi 

a. Bağışıklama 
b. Yenidoğan sağlığı 
c. Erken çocukluk gelişimi 

2. Kadın, çocuk ve bebek beslenmesi 
3. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı 
4. Genç sağlığı ve hakları 
5. Erken ve zorla evliliklerde sağlık sorunları 

Haklar Alanı 

1. Çocuk haklarının Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında izlenmesi ve raporlanması 
2. Çocuk hakları eğitimleri (çocuklar, sağlık çalışanları, özel sektör ve diğer meslek grupları 

için) 
3. Çocuk katılımının bir hak olarak güçlendirilmesi 
4. Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü ile mücadele 
5. Erken çocukluk döneminde hakların uygulanmasının izlenmesi için göstergeler 

geliştirilmesi 
6. Çocuk ihmal ve istismarını önleme 
7. Toplumsal cinsiyet eğitimi 

 

Uluslararası Çocuk Merkezi sağlık alanında eşitlik ve ayrım gözetmeme ilkesini savunmakta ve 
çocukları, gençleri ve kadınları ilgilendiren sağlık konularında hak temelli bir yaklaşımı 
benimsemektedir. Merkez her ortamdaki çocuk, kadın, aile ve toplumun sağlığı ve refahı için 
gerekli olan önemli faktörleri belirlemek üzere çalışma ve araştırmalar yapar ve gerekli 
müdahaleleri ortakları ile planlar. Merkez konferanslar, seminerler, çalıştaylar, eğitim ve sağlık 
programları düzenler ve aynı konularda çalışan ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının 
teknik kapasitelerini geliştirmelerine, güçlenmelerine destek verir.  
 

Merkez, kurulduğu yıldan bu yana ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği içerisinde 
çalışmalar sürdürmektedir. 
 

Merkez’in UNICEF ile uzun bir işbirliği geçmişi bulunmaktadır. UNICEF ile beraber çocuk haklarının 
savunulması, çocuk katılımının sağlanması, çocuk hakları uygulamalarının izlenmesi ve çocuğa 
karşı şiddetin önlenmesi konurlarında çalışmaktadır. Merkez başta üniversiteler olmak üzere, 
değişik ülkelerde çocuk sağlığı ile ilgili çalışan kuruluşlar ile de bir işbirliği ağı oluşturmuştur. 
 
Merkez T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, T.C. Adalet Bakanlığı, T.C. İçişleri 

Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, T. C.  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanliği, T.C. Sağlık Bakanlığı,  T.C. 
Kalkınma Bakanlığı, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), WHO, UNICEF, UNFPA, AB 
Delegasyonu, ve destek veren ülkelerle birlikte projeler yürütmektedir. 
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GİRİŞ 
 

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü’nün tarafından “yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, 
ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlanmaktadır.  
 

Sağlık hizmetleri, insanların sağlığını korumayı, geliştirmeyi, hastalandıklarında en uygun 
yöntemle tedavi etmeyi, sakat ve kronik hasta olduklarında yaşama uyumlarını sağlamayı 
amaçlayan hizmetlerdir. Sağlık hizmetlerinin, hizmet sunucuları, yararlanıcıları, tesisleri ve 
donanımı ile birlikte oluşturduğu bütünlük ise sağlık sektörüdür.  
 
Sağlık hizmetlerinin sunumunda verimlilik önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık 
hizmetlerinde verimlilik finansal kazanç değil elde edilen ürünün toplumsal yararı olma 
durumudur. Toplumu sağlıksızlıktan korumak, erken ve tam tedavi etmek, tedavi edilmeyenleri 
de en iyi esenlendirme ve rehabilitasyon sağlayarak iş gücü kaybından korumak üzere çalışmak 
verimliliği beraberinde getirir. 
 

Çocuk sağlığı açısından bakıldığında toplumsal kazancın sağlıklı çocuklar olduğu açıktır. Ancak 
sağlıklılık sağlık hizmetleri içerisinde koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlü, yaygın ve nitelikli olarak 
sunulması ve halkın bu hizmetleri alması için taleplerinin artırılması çalışmaları ile 
sağlanabilmektedir. Bir Japon atasözünde de belirtildiği gibi ‘Hekimin akıllısı hasta ile değil, 
sağlamla uğraşır’. Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık sektöründe hasta ile sağlık 
sistemi arasında en yüksek verimin elde edilmesini sağlar. Sonuç olarak güçlü bir toplum sağlıklı 
ve iyi eğitilmiş kişilerden oluşur. 

1. Sağlık Sorunlarına Koruyucu Yaklaşım ile dört düzeyde korunma mümkündür  
2. Risk faktörleri ortaya çıkmadan onların oluşmasını önlemek (Primordial Korunma) 
3. Risk faktörleri mevcut iken hastalığın oluşmasını ve derecesini azaltmak (Birincil Korunma) 
4. Erken tanı hizmetleri (İkincil Korunma) 
5. Birincil ve ikincil korunma olanaklarından yararlanamamış, tanıda geç kalınmış hastalarda, 

en iyi tedavi ve rehabilitasyon olanaklarının kullanımı (Üçüncül Koruma) 
 
Çocuğa yönelik koruyucu sağlık hizmetleri açısından bulaşıcı hastalıklardan korumaya yönelik 
bağışıklama hizmetleri ve birçok hastalığın temel ya da hazırlayıcı nedeni olan beslenme ve 
ebeveynlere verilecek hem kensisinin hem de çocuğunun sağlıklarından sorumla olma bilincini 
sağlamaya yönelik sağlık eğitimi hizmetleri öncelikli hizmetler olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Tüm bunları dikkate alarak Uluslararası Çocuk Merkezi Koruyucu Çocuk Sağlığı Programları 
yürümektedir. Koruyucu Çocuk Sağlığı Programları: 

1. Yenidoğan Bakımı ve Erken Çocukluk Gelişimi 
2. Bebek ve Çocuk Beslenmesi 
3. Bağışıklama 

 

1. YENİDOĞAN BAKIMI ve ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİMİ 
Erken çocukluk dönemi yaşam boyunca sağlık, gelişim, iyilik hali ve üretkenliğe etki edn en önemli 
gelişim dönemi olarak Kabul edilmektedir. Yoksulluk, hizmetlere ulaşılabilirlik, yaşanılan bölge, 
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annenin eğitim durumu ve beslenme gibi sosyal belirleyiciler birçok çocuğun potansiyellerine tam 
olarak ulaşmasının önünde engel teşkil etmektedir. Nitelikli çocuk sağlığı, gelişimi ve korunması  
hizmetlerine evde, toplumda ve kurumsal düzeyde erişimin artması özellikle hassas gruplar için 
önemli bir “eşitleyici fonksiyon” olarak ortaya çıkmakta, yaşam boyunca sağlık ve iyilik halinin 
iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 
 
Çocukların gelişimi genetic etkiler yanında psikososyal ve biyolojik faktörlerden de 
etkilenmektedir.  Yoksulluk ve yoksulluğa eşlik eden sorunlar basilica risk faktörleridir. Yaşamın 
ilk birkaç yılı temel yaşamsal gelişimlerin meydana geldiği dönem olması itibarıyla çok önemlidir. 
 

Beyin hızla gelişir ve ontogenetic olaylar farklı zamanlarda ve birbirinin tamamlayıcısı olarak 
ortaya çıkar. Bu süreçte yaşanan ufak aksamalar beyinin yapısal ve fonksiyonel kapasitesinde  
uzun erimli etkilerin meydana gelmesine neden olur. 
 

Beyin gelişimi çevrenin kalitesinden de etkilenir. Son yıllarda yapılan çalışmalar erken dönemde 
görülen beslenme yetersizliği, demir eksikliği, çevresel zararlar, stress ve yetersiz uyarılma ve 
yetersiz sosyal etkileşimin beyin yapısı ve fonksiyonlarını etkilediğini ve kalıcı bilişsel ve duygusal 
hasarlara yol açtığını ortaya koymuştur.  
 
Yoksulluk, yetersiz gıda, yetersiz sağlık önlemleri ve hijyen çocuklarda enfeksiyon ve cüceliğe yol 
açmaktadır. Yoksulluk aynı zamanda annenin eğitim düzeyinin düşüklüğüne, annede stress ve 
depresyonun artmasına ve evde daha az uyarılmanın olmasına yol açmaktadır. Tüm bu faktörler 
çocuğun gelişimini derinden etkilemektedir. 
 

Yetersiz gelişim okul başarısızlığına ve dolayısıyla okullaşma oranlarının düşmesi ve yetersiz aile 
desteği ile sonuçlanmaktadır. 
 

Ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesi, özel ihtiyaçları olan çocuklar için destek hizmetlerin 
varlığı ve çocuk ve toplum beslenmesini iyileştirme gibi yeni yaklaşımları geliştirme gayreti 2012 
yılında UÇM nin de temel ilgi alanları içinde yer almıştır. 
 
Özellikle bebeklik ve erken çocukluk döneminde yeterli beslenme çocuğun tam potansiyele 
erişimi için temel teşkil etmektedir. Doğumdan iki yaşa kadar olan sure optimal büyüme, gelişme, 
sağlık ve davranış gelişimi için  “kritik pencere” olarak adlandırılmaktadır.  
 

2. BEBEK ve ÇOCUK BESLENMESI 
Yaşamın erken dönemlerinde yetersiz beslenme ölüm ve hastalıklara yakanmayı artırmakta, 
zihinsel ve motor gelişimde geriliklere neden olmaktadır. Yetersiz bebek beslenmesi 
uygulamaları, enfeksiyon hastalıklarının yüksek oranda görülmesi ile birleşince yaşamın ilk iki 
yılındaki beslenme yetersizliğinin basilica nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, 
aileler, bebeklerin ve küçük çocukların optimal beslenmesini sağlamak üzere gerekli bilgiler ile 
donatılmalıdır. 
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Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları için Sürekli Pediatri Eğitimi Toplantıları Uluslararası Çocuk Merkezi ,  
Sağlık Bakanlığı, , üniversiteler ve özel sektör işbirliği ile “Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları için Sürekli 
Pediatri Eğitimi Toplantıları” düzenledi. Toplantılar  2012-2020 yılları arasında sürdürüldü.  Sahadan gelen 
talep doğrultusunda  toplantıların odak noktası “Gebe, Bebek ve Çocuk Beslenmesinde Yenilikler; 
Bağışıklama; Çocuk İstismarı” olarak belirlendi. 
 

Düzenlenen 32 toplantı ile,  5.000 den fazla aile hekimi ve aile sağlığı elemanına yüz-yüze 
ulaşılması sağlandı. 
 
Özellikle sağlıkta ve önemli sağlık konuları hakkında bilimde ortaya çıkan yenilikler, bilgi ve 
becerilerin sürekli olarak paylaşılması birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliği ve 
ulaşabilirliğini arttıracaktır. 
 

Bu program, Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği Merkezlerinin kanıta dayalı sağlık mesajlarını yaymak, 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş olan kuralları daha geniş kitlelere yaymak ve ulusal 
politikaları desteklemek misyonu doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve bir sivil toplum 
kuruluşu olan Uluslararası Çocuk Merkezi ve özel sektörün bir araya gelerek toplum yararı için 
yapılan bir ortaklık örneği olması bakımından özellikle önemlidir. 
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3. BAĞIŞIKLAMA 
Aşılar çocuk sağlığını ve yaşam kalitesini en çok etkileyen faktördür. Ucuz, etkili ve uygulanması 
kolay bir halk sağlığı müdahalesidir. Bağışıklama hizmetleri; koruyucu sağlık hizmetleri içinde 
lokomotif işlevi görebilecek hizmetlerdendir. Bu durum, özellikle risk yaklaşımı gereği öncelikli 
hizmet alması gereken çocuk ve annelere aile planlaması, beslenme gibi diğer koruyucu sağlık 
hizmetlerinin sunulması olanağını verir. 
 

Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği Merkezi olarak amacımız, bu maliyet etkili yaklaşım konusunda 
ülkemizde, Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Kafkaslar ve Balkan ülkelerine yönelik 
olarak orta düzey bağışıklama program yöneticilerinin program yönetimi konusunda bilgi ve 
becerilerini arttırmak, toplumda aşılama oranlarının yükselmesini sağlamaktır. 
 

Uluslararası Çocuk Merkezi, ayrıca yeni geliştirilen aşılar konusunda hem sağlık profesyonellerini, 
hem de halkı bilgilendirmek üzere savunuculuk faaliyetlerini yürütmektedir.  

Ulusal Aşı Koordinatörleri için OrtaDüzey Aşı 
Yöneticileri Eğitimi ile  özellikle  soğuk zincir, 
aşılar ve güvenli enjeksiyon malzemeleri için 
Lojistik yönetimi bağışıklamayı destekleyici 
iletişim ve sosyal mobilizasyon atık yönetimi ve 
aşı güvenliğini İzleme aşı ile önlenebilir 
hastalıkların sürveyansı bağışıklama 
hizmetlerinde izleme destekleyici denetim ve 
değerlendirme bağışıklama hizmet sunumunun 
her aşamasında performans ölçümü yerel 

düzeyde mikro plan hazırlama konularında aşılama hizmetleri ile uğraşan her düzeydeki 
yöneticilerin  ve sağlık profesyonelinin planlama, izleme ve değerlendirme becerileri kazanması 
hedeflenmektedir.  Rusça simültane tercüme olanağı ile İngilizce olarak yürütülmekte olan 
eğitimlerden biri de 5-9 Aralık 2022 tarihlerinde Moldova’da 25 sağlık çalışanının katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Merkezimiz, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti başkenti Üsküp’te 18-21 Temmuz 2022 ve 12-15 
Eylül 2022 tarihleri arasında sağlık çalışanlarına yönelik iki tur aşı eğitimini vermiştir. Eğitimin ana 
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amacı  Dünya Sağlık Örgütünün “Sağlık Profesyonelleri için Her Bölgeye Ulaşma Stratejisinin 
Uygulanmasına” destek olunmasıdır. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya 
Sağlık Örgütü Ülke Ofisi tarafından organize edilen bu eğitime Makedon Sağlık Profesyonelleri 
büyük ilgi göstermiştir.  
 

 
18-21 Temmuz 2022    12-15 Eylül 2022 
 

Başarı ile gerçekleştirilen bu eğitimlere Dünya Sağlık Örgütü'nün websitesinde de yer verilmiştir. 
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SAVUNUCULUK FAALİYETLERİMİZ 
 

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi, hastalıkları önlemede ve yaşamı korumada bağışıklamanın 
önemi konusunda farkındalığı artırmak için Avrupa Aşı Haftasını 2005 yılından bu yana 
kutlamaktadır. Amacı, her çocuğun ihtiyacı ve hakkı olan aşıyla önlenebilir hastalıklardan 
korunması konusunda farkındalığı artırarak aşı kapsamını artırmak olan bu haftanın Türkiye’de 
yaygınlaştırılmasında Merkezimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da gayretle çalışmıştır. Türkçe’ye 
tercüme edilen kampanya materyalleri farklı işbirlikleri kurularak özellikle sosyal medya 
platformlarında yaygınlaştırılmıştır. 
 

    

   

 
 

Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluşu olan 7 Nisan 
günü bütün dünyada Dünya Sağlık Günü olarak 
kutlanmaktadır. Bu bilinçlendirme ve 
farkındalık arttırmaya yönelik günün 
materyalleri de Merkezimiz tarafından tercüme 
edilerek Türkiye’de yaygınlaştırılmıştır. 
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ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİMİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU 
 

 
UÇM, Erken çocukluk döneminde olan (0-8 yaş) tüm 
çocukların; sağlıklı, mutlu, kendine güvenen, 
öğrenmeye devam eden ve var olan gelişimsel 
potansiyeline ulaşmış bireyler olması ve hiçbir 
çocuğun geride bırakılmaması vizyonu ile oluşturulan 
Platforma, kurucu üye olarak katılmıştır. 
Platform üyeleri arasında bilgi ve deneyimlerin 
paylaşılması ve ileriye yönelik strateji ve aktivitelerin 
belirlenmesi amacıyla düzenlenen kongre’de UÇM 
olarak “Çocuğa Yönelik Şiddetin İzlenmesi : 
Haritalandırma” başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir. 

COVID-19 konusunda hem sağlık personeli hem de 
halkın  özellikle korunma yöntemleri, aşılama ve 
çocuklarda görülen MIS-C konusunda bilgilendirilmesi 
amacıyla literatür taraması özetleri, ile Dünya Sağlık 
Örgütünün bilgi materyali Türkçe'ye tercüme edilerek 
websitesinden paylaşılmıştır. 
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ÇOCUK, GENÇ VE KADIN 

SAĞLIĞI VE HAKLARI 

PROGRAMI 



Uluslararası Çocuk Merkezi │2022 Faaliyet Raporu 

1
9

 

 
GİRİŞ 
 
1994 yılında Kahire'de toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Nüfus ve Kalkınma 
Konferansı (ICPD), cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) ve haklarının bireyin ve toplumun 
kalkınması için gerekli olduğu konusunda küresel bir görüş birliğine varmış ve ülkelerin 
politikalarını bu yönde düzenlemelerini talep etmiştir . 2019 yılında Nairobi’de yapılan ICPD 25. 
yıl değerlendirmesinde, bütün iyileşmelere rağmen gelinen düzeyin yeterli olmadığı, ülkelerin 
içlerinde  eşitsizliklerin  sürdüğü, özellikle genç kadın ve adolesanda aile planlaması konusunda 
karşılanmayan gereksinimlerin %30’lar düzeyinde olduğu,  istenmeyen gebeliklerin tahliyesi 
konusunda yeterli iyileştirmelerin yapılamadığı, kadın kanserleri ya da cinsel yolla bulaşan 
hastalıkların önlenmesinde yeterli yol alınmadığı,  adölesan evlilikler  ya da cinsel kimlik eşitsizliği 
konusunun sorun olarak devam ettiği saptanmıştır. Bu durumda, CSÜS haklarının tanınması ve 
geliştirilmesi için desteklenmesi gerekliliği her zamankinden daha fazladır . 
 

UÇM adolesan gençler ve kadınınların CSÜS gereksinimlerini karşılamak için gereken hizmetler ve 
müdahaleler için uluslararası gündemi yakından takip ederek uluslararası ve ulusal ölçekte kanıta 
dayalı araştırmalar yaparak savunuculuk, eğitim gibi müdahale programlarını yönetmekte, 
politika yapıcılar, sağlık yöneticileri ve sağlık hizmet sunucularına uygulamaya yönelik rehberler, 
eğitim müfredatları, stratejik politika belgeleri sunmaktadır. 
 
UÇM savunmasız gruplar için çok yoğun mücadeleler vermektedir. Bunlardan bazıları Romanlar, 
engelli gençler, mültecilerdir. UÇM Romanların özellikle çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler ve 
dolayısıyla ergen gebelikler sorununu gündemine alarak uluslararası Avrupa ülkelerindeki 
Romanları biraraya getirerek CSÜS gereksinimleri ile çözüm yollarını tartışmıştır. En savunmasız 
grupta yer alan görme engelliler için toplumsal cinsiyet eşitliği ve CSÜS gereksinimlerine yönelik 
çeşitli çalıştay,seminer ve eğitimler yapmaktadır.  
 

Bugün dünyada 140 milyon kız çocuğunun doğmadan yada doğduktan sonar erkek çocuk cinsiyet 
tercihi ile aileleri tarafından yok edildiği bilinmektedir. UÇM özellikle Asya ve Kafkas ülkelerinde 
olan bu kız çocuğuna kötü muameleyi önlemek için çalışmaktadır. UÇM, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinde de yer alan kız çocuğuna karşı her türlü kötü muameleye sıfır tolerans yaklaşımı ile 
önlemek için çalışır. Bu konuda Azerbeycan,Gürcistan,Ermenistan,Nepal, Bangladesh ve Vietnam 
ülkelerinde Erkek çocuk tercihi ve kız çocuğunun değersizleştirilmesini önlemek için  Küresel 
Programı yönetmiştir. Bu programda 6 ülkede 47 paydaş ile çok uluslu araştırmalar, savunuculuk 
faaliyetleri, seminer,konferans ve eğitimler yapmıştır. Bu program ile dünyada bir ilk, hizmet 
sunucular, politika yapıcılar ve yöneticiler için 2 yıl süren çalışma ile eğitim müfredatları 
geliştirilmiştir. UÇM ülke adaptasyonlarını yaparak ülkelerdeki eğitim ve seminerleri planlamış ve 
yürütmüştür.Asya ve Doğu Avrupa bölgesinde Küresel Program çok dinamik bir şekilde 
yürütüldüğünden program 6 ülke ile sınırlı kalmamış, İstanbul Forumu’nda 12 ülkeden politika 
yapıcılar, yöneticiler ve UNFPA bölgesel ve ülke ofis temsilcileri, dünyada bu konuda çalışan 
uzmanların katkı ve katılımıyla medyanın yakın takip ettiği yeni gündem ortaya UÇM’nin 
yönetiminde sunulmuştur. 
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UÇM sadece proje ve programlar yürütmekle kalmayıp kadın sağlığı ve haklarını ilgilendiren 
konularda savunuculuk çalışmalarına destek vermektedir. Son günlerde yoğun olarak kadına karşı 
şiddeti önleyen en önemli sözleşme İstanbul Sözleşmesi’nin fesh edilmesi gündemdedir.  UÇM, 
Sözleşme’ye yönelik söz konusu saldırıların sadece kadınların değil tüm toplumun meselesi 
olduğu fark edilmeli; temel hak ve özgürlüklerini kullanmak, demokratik bir hukuk devletinde eşit, 
özgür ve şiddetten uzak bir yaşam sürmek isteyen 312 örgütün toplanması ile oluşturulan Eşitlik 
İçin Kadın Platformu içerisinde çalışmakta, İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik müdahalelere karşı 
harekete geçmeye ve İstanbul Sözleşmesi’nin hiç kimseye ayrım yapılmaksızın toplumun tüm 
bireylerine uygulanması konusunda dayanışma için mücadelede yer almaktadır. 

 
8 MART DÜNYA EMEKÇI KADINLAR GÜNÜ 
8 Mart Söyleşisi, Bir Türk Kadın Hekiminin Yaşam Öyküsü 

Başkent Üniversitesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde "Bir türk kadın hekimin yaşam 
öyküsü" söyleşisinde Uluslararası Çocuk Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tomris Türmen'i ağırladı. 
Programda, Prof. Dr. Tomris Türmen, Moderatör Prof. Dr. Hale Künüçen'in sorularını yanıtladı. 
 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü'nde Başkent Üniversitesi; 
Derneğimizin Başkanı Prof. Dr. 
Tomris Türmen'i ağırladı. Prof. Dr. 
Mehmet Haberal ile Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Haberal da katıldı programa. 
Başkent Üniversitesi'nde yüzde 60'a 
yakın kadın istihdamı olduğuna 
dikkati çekti Mehmet Haberal, 
"Emaneti ehline veriyoruz" dedi. 

Tüm kadınlar bu özel gününü kutladı. Prof. Dr.Tomris Türmen de öğrencilere önemli tavsiyeler 
verirken, Dünya Sağlık Örgütü'nün İhsan Doğramacı Aile Sağlığı Vakfı Ödülü"ne layık görülen Prof. 
Dr. Mehmet Haberal'ı bir kez daha 
tebrik etti. Uzun yıllardır Dünya 
Sağlık Örgütünde uluslararası 
toplum sağlığı programlarını 
yürüten Prof. Dr. Tomris Türmen, 
toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik 
küresel araştırmalardan da bahsetti. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ  
TÜM TOPLUMUN SAĞLIĞI İÇİN ÖN ŞARTTIR 
(8 Mart 2022-Dünya Emekçi Kadınlar Günü) 
 

Pandemi süreci gösterdi ki kadınların yönetiminde dünya daha sağlıklı. Eşitlik sağlandıkça kadınlar 
güçleniyor, birbirlerini güçlendiriyor, yaşadıkları toplumun gelişiminin öncüleri oluyor. İklim 
krizinin etkilerinin hafifletilmesi için yapılan müdahaleler kadın ve kız çocuklarının katılımıyla daha 
etkili hale geliyor. Bu yıl 8 Mart’a girerken iklim krizi, pandemi, ekonomik buhran ve şimdi de 
savaşın gölgesinde, eşitsizliğin yüksek olduğu tüm bölgelerde yaşam güçleşti, sağlık kötüleşti. 
Kadınlar, dünyadaki yoksulların çoğunluğunu oluşturdukları ve iklim değişikliğinin en çok tehdit 
ettiği doğal kaynaklara daha fazla bağımlı oldukları için, iklim değişikliği etkilerine karşı 
erkeklerden daha savunmasızdırlar. Var olan eşitsizliklerin derinleşmesi bunun en önemli 
göstergesidir.  Otoriterleşme ve muhafazakarlığın artışı da kadınların kaynaklara erişiminin 
önünde en önemli engellerden biri olmayı sürdürmektedir. 
 
Pandemi tüm dünyaya, iklim krizinin dünyanın sağlık hizmetleri alanında elde ettiği tüm olumlu 
kazanımları bir anda etkisiz hale getirebileceğini öğretti. İklim krizine neden olan sorumsuz üretim 
tarzı değiştirilmez, doğanın kendini yenilemesine izin verilmezse dünya toplumunu, varolan 
eşitsizlikler nedeniyle özellikle kadınları, daha kısa ve sağlıksız bir yaşam bekliyor olacaktır. 
 

Tüm bu olumsuz gelişmeler, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişim sorunlarını daha da 
arttırdı. Doğum kontrol yöntemlerine erişim özellikle yoksullar, kırsal kesimlerde ve gecekondu 
mahallelerinde yaşayanlar, HIV ile enfekte olanlar, yerinden edilmiş göçmen kadınlar ve ergenler 
için daha da kötüleşmiş durumda. 222 milyon kadının modern doğum kontrol yöntemine 
ulaşamadığı, karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının anne ölüm riskinin en yüksek olduğu 
yerlerde en fazla olduğu bildirilmektedir. Bu gün için Basın Bildirisi hazırlanmıştır.  
 

ERGEN SAĞLIĞI ve TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMİ 
Uluslararsı Çocuk Merkezi yıllardır okullarda Ergen Sağlığına yönelik yaptığı Eğitimlere devam 
etmektedir. 13 Mayıs 2022  tarihinde, Emlak Bankası Ortaokulu’ndaki öğretmenlerin taleplerine 
cevap vererek 7. Sınıf öğrencilerine eğitim düzenlemiştir. 
 

Katılımcılar Emlak Bankası Ortaokulu: Cemile Ömürlübay, Psikolojik Danışman/Rehberlik 
Öğretmeni Makbule Gür, Psikolojik Danışman/Rehberlik Öğretmeni 7.sınıf öğrencileri  
UÇM: Dr. Ayşegül Esin, Defne Ağaoğlu, Kemal Cesur 
 

Eğitim Okul Rehberlik Öğretmenleri talebi ile oluşturulmuştur. Ortaokul öğrencilerinin ergen 
sağlığı konusunda yetersiz bilgilye sahip olmaları, yanlış kaynaklardan bilgiye erişim sağlamaları 
ve ebeveyn kontrol ve eğitiminin eksikliği konusunda Rehberlik öğretmenleri endişelerini dile 
getirmiş ve Okul Müdürünün de desteğiyle eğitim başarıyla gerçekleştirilmiştir. 
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Okul Müdürünün talebi doğrultusunda birinci seans sabah kız öğrenciler için; ikinci seans öğleden 
sonra erkek öğrenciler için gerçekleştirilmiştir. Bu seanslarda kız-erkek ergenlik dönemi hakkında 
çocuklar bilgilendirilmiştir. Seanslarda interaktif katılıma önem verilmiş; konular çocuklarında 
görüşlerini ve bilgilerini paylaşmasıyla zenginleşmiştir. Kızlar ve erkekler kendi seanslarda ayrıca 
gruplar halinde ergenlik dönemince yaşanan fiziksel değişimleri gösteren resimler çizmiş ve 
grubun diğer üylerine birer sunum yapmışlardır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda verilen 
eğitim ise büyük bir salonda tüm çocukların katılımı ile oyun şeklinde gerçekleştirilmiştir.  

Eğitim hem öğretmenler hem de çocuklar tarafından takdir toplamış; özellikle çocukların sormak 
istedikleri soruları bir uzman tarafından 
değerlendirilmesi çocuklar için büyük bir 
avantaj olmuştur. Rehberlik 
öğretmenlerine ya da ebeveynlerine 
soramadıkları özel konular hakkında Dr. 
Esin ile özel bir soru-cevap seansı 
düzenlenmiştir.  

Eğitimin başarı ile tamamlanması 

ardından Okul Müdürlüğü ayrıca öğretmenler için, 
ileri bir tarihte, toplumsal cinsiyet eşitiliği konusunda 
bir seminer yapılmasını talep etmişlerdir. 
Öğretmen semineri dışında, gelecek yıl için de 4-5-6 
sınıfların hepsine Ergen Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği konusunda eğitim verilmesi görüşülmüş; 
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için plan 
yapılması hususunda destek istenmiştir.  

Eğitim tamamlandıktan sonra Okul Müdürlüğü 
eğitimin duyurusunu hem instagram hemde okul 
web sayfasında ayrı ayrı yapmıştır ve UÇM’ye 
teşekkürlerini iletmişlerdir. 
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HPV (İNSAN PAPİLLOMA VİRÜSÜ) AŞISININ ULUSAL AŞI TAKVİMİNE 
ALINMASI VE HPV TARAMA TESTLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI 
Rahim ağzı kanserinin %99'u HPV'den kaynaklanıyor. HPV, dünyada cinsel yolla bulaşan en yaygın 
virüstür. 2020 yılında dünya genelinde yaklaşık 604.000 kadına rahim ağzı kanseri teşhisi kondu 
ve yaklaşık 342.000 kadın bu hastalıktan öldü  Virüsün bilinen 200'den fazla çeşidi bulunur ve 
bunlardan bazılarının vücudun çeşitli bölgelerinde kanserlere yol açtığı kanıtlanmıştır. Özellikle 
rahim ağzı kanserinin %99'unun HPV'den kaynaklandığı bilinmektedir. Rahim ağzı kanseri 
önlenebilir bir hastalıktır. Erken tanı (tarama) ve aşılanma HPV’ den korunmanın en etkili 
yöntemleridir Günümüzde HPV’nin en çok kanser yapan tiplerine karşı geliştirilen ve 
koruyuculuğu yüksek olan aşılar mevcuttur. Bir halk sağlığı sorunu olarak rahim ağzı kanserini 
ortadan kaldırmak için, tüm ülkelerin yılda 100.000 kadın başına 4 yeni rahim ağzı kanseri 
vakasından daha az bir insidans oranına ulaşması ve sürdürmesi gerekir. Her ülkenin bu yüzyılın 
sonuna kadar rahim ağzı kanserini ortadan kaldırma yolunda ilerleyemek için 2030 yılına kadar 
90-70-90 hedeflerine  ulaşması gerekiyor. Bu konuda çalışan Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları 
Paltformu’na Politika Belgesi hazırlama konusunda teknik destek sağlanmıştır. 
 

11 EKIM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ 
Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın 
önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak 
amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak 
ilan edilmiştir.Türkiye’de halen kız çocuklarının eğitim, sağlık gibi temel insan haklarına ulaşımı 
önündeki engeller devam etmekte, Covid 19 pandemisi ve ekonomik yoksulluk nedeni ile eğitime, 
istihdama ara verilmesi gereken grup her zaman kız çocukları ve kadınlar olmaktadır. UÇM son 
verileri derleyerek aşağıdaki posteri hazırlamış ve dağıtmıştır.  
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GİRİŞ 
Kişi hak ve hürriyetlerinin korunması ve tanınması, demokrasinin değişmez şartlarındandır. Bir 

anayasanın özünü şüphesiz bireylerin temel hak ve 
özgürlükleri oluştururlar. Anayasaların, tarihsel 
olarak ortaya çıkış amaçlarından en başta geleni 
bireylerin hak ve özgürlüklerini siyasal iktidarlara 
karşı güvence altına almaktadır. Bu bağlamda 
Anayasa denilen kurallar bütününün mutlaka insan 
haklarını tanıyıp güvence altına alması gerekir. 
 

Tarihsel süreçte dijitalleşme tüm yeniliklere göre 
yadsınamayacak derece hızlı olmuştur. Diğer 
yeniliklerin aksine çocuklar dijital teknolojilerin ana 
kullanıcılarından biri haline gelmişlerdir. Yer ve 
zamanda yaratılan serbestlik ile birlikte çocuklar 
eğitim, sosyalleşme, bilgiye erişim, oyun oynama ve 

kendilerini ifade etme açısından dijital dünya, önemli bir araç haline gelmiştir. Çocukların dijital 
dünyaya ve bilgiye yaygın erişimi, şiddet ve sömürü gibi karşılaşabilecekleri dijital riskleri de 
beraberinde getirmiştir. Covid-19 pandemisi, dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşılmasına 
yol açarken, yaşam alışkanlıklarının değiştiği ve bütünüyle hayatımızın etkilendiği bir dönem 
olmuştur. Dijital araçların kullanımının artmasıyla, çocukların çevrimiçi geçirdikleri zaman ve 
çevrimiçi riskler artmıştır. Bu salgın ile yoksulluk, ayrımcılık, sınıf eşitsizliği, haklara erişim gibi hak 
alanlarında ve birçok farklı hak grubunun yaşadığı sorunlar derinleşmiştir.  Çocukların dijital 
dünyaya yönelik her geçen yıl artan yararlarının yanında artan olumsuz etkilerini azaltmak üzere 
gerekli adımların atılmasını gerektirmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşmesindeki, dijital çevre ile ilgili Çocuk Hakları hakkındaki 25 No'lu Genel Yorumu, dijital 
dünyanın çocuk haklarının gerçekleştirilmesi ve çocukların yüksek yararının gözetilmesi için yeni 
fırsatları ve aynı zamanda yarattığı riskleri de göz önünde bulundurarak çocuk katılımının 
desteklenmesini işaret etmektedir. 

 
Bütün çocuklar şiddetten, istismardan, ihmalden ve sömürüden uzak özgür 
yaşama hakkına sahiptir. Bu hak çocukların demokratik karar alma 
mekanizmalarına katılım sağlayabildiği, örgütlü sivil toplumun birer parçası 
olabildiği, kendi fikirlerini,  gereksinimlerini ve kaygılarını ifade edebildiği, 
şiddet korkusu yaşamadan kendi haklarını talep edebildiği ve kullanabildiği 
aktif vatandaşlar olabildiği bir dünyayı temsil eder. Bu temsilliyet,  
demokratik bir toplumun önemli yapıtaşlarındandır. Çocukların dijital 

ortamda güvenli bir şekilde gezinme ve olanaklardan yararlanma hakkı korunurken bu ortamda 
alınması gereken önlemlerin önemi de artmıştır. Çocukların katılım hakkı Birleşmiş Milletler 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Katılım Hakkı, çocuğun 
kendi hayatını ilgilendiren tüm konularda ve alanlarda görüşlerini ifade edebilmesi ve görüşlerinin 
yetişkinler tarafından dikkate alınması hakkı olarak tanımlanmaktadır. 
Dijital Ortamda Çocuk Hakları ilkeleri: 
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 Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi,  

 Kapsayıcı ve eşit dijital erişime ulaşmak için çocukların güçlenmesi, 

 Çocukların kendilerini etkileyen konulara katılımı, 

 Kanıta dayalı politikaların benimsenmesidir. 

Çocuklar, dijital dünyanın aktif üyeleri olarak çevrimiçi etkileşim ve öğrenme sürecinin önemli bir 
parçasıdır. Ayrıca, gelişim çağında çevrimiçi ortamla iç içe yaşadıkları deneyimlerin çocuklara 
psikolojik etkisinin yaşamları boyunca onlara eşlik etmektedir. Bu nedenle çocukların dijital 
dünyada haklarını öğrenmeleri, çevrimiçi ortamda söz ve liderlik sahibi olmaları büyük önem 
taşımakta. Onların istismar, sömürü, siber zorbalık ve uygunsuz materyallere maruz kalmak dahil 
olmak üzere tüm risklerden korunmaları, çocukların bilgilerinin gizliliğinin sağlanması ve çevrimiçi 
kimliklerinin korunması ve çocukların dijital politikaların merkezinde yer almaları kritik bir 
noktadır. Uluslararası Çocuk Merkezi olarak bizler her zaman olduğu gibi dijital çağda da 
çocukların haklarını savunmaya devam ediyoruz. 
 

DIJITAL DÜNYADA ÇOCUK HAKLARI VE ÇOCUK KATILIMI PROJESI  
Çocukların, dijital dünyada kendilerini etkileyen konularda karar alma süreçlerine aktif olarak 
katılması ve yeterli donanıma sahip olmaları için, “Dijital Dünyada Çocuk 
Hakları ve Çocuk Katılımı”  projesi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
desteğiyle sürdürülmektedir. Bu bağlamda, “ Çocuk Danışma Kurulu” 
oluşturulmuştur. Ayrıca, dijital riskler ve zorluklarla mücadelede etkin 
işleyen ve güçlendirilmiş sivil toplum kuruluş ve çocuk aktivist gruplarına 
destek sağlanırken çocuk hakları ağlarının kapasitelilerinin 
güçlendirilmesine öncelik verilecektir.  
 

Projenin sonunda çocuktan çocuğa paylaşılan, öğretilen dijital risk ve 
zorluklar ve onlarla mücadelenin yanı sıra çocukların dijital 
vatandaşlıkları çocuk katılımı ile güçlendirilecektir. 
 
Projenin Genel Amaçları 

Türkiye'de çocuk katılımı yoluyla çocukların her türlü dijital şiddete karşı dayanıklılığını 
güçlendirmeye odaklanarak, tam yetkin dijital vatandaşlar olarak çocuk hak ve özgürlüklerinin 
geliştirilmesine ve yerine getirilmesine katkıda bulunmaktır. 

 Çocukların dijital hak ve özgürlüklerinin korunması için eğitimler aracılığıyla 
güçlenmelerine destek olmak 

 Çocukların her türlü dijital şiddete karşı dayanıklılığını artırmak 
 Dijital dünyada çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için çocuklarla birlikte mücadele 

etmek   
 Çocuk hakları ağlarının dijital şiddete karşı daha etkili savunuculuk yapabilmesi için 

çocuklarla birlikte strateji ve politika geliştirmek 
 Çocukların kapsayıcı ve eşit dijital erişimini sağlamak için güçlenmelerine destek olmak   
 Çocukların dijital ortamlarda kendilerini etkileyen konulardaki kararlara katılımını 

kolaylaştırmak üzere çocukların güçlenmesine destek olmak amaçlanmıştır. 
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Dijital Dünyada Çocuk Katılımı İçin Mikrofon Programı kapsamında,   
 Sivil Toplum Kurulularının ve tüzel kişiliği olmayan grupların çocuklarla birlikte yapacağı 

çalışmalara destek verilecek 
 Çocukların, sivil toplum kuruluşlarının ve tüzelkişiliği olmayan grupların eşit düzeyde bir 

araya geleceği etkinlikler düzenlenecek, 
 Mikrofon programı aracılığıyla yürütülecek çalışmalarla dijital dünyada çocuk haklarının 

daha görünür olması için çalışılacak, 
 Hayata geçirilen projelerle ilgili bilgi ve deneyimlerin aktarıldığı özet bir kitapçık 

yayımlanacaktır. 
 
2022 YILI PROJE FAALİYETLERİ:  
Proje kapsamında 2022 yılı içeresinde gerçekleştirilen etkinlikler;  

 Çocuk danışma kurulu gönüllü çocukların katılımıyla 2022 Şubat ayında kuruldu. Çocuk 
Danışma Kurulunda 10-14 yaş arasında 19 çocuk yer almaktadır. 7 coğrafi bölgenin tümü 
temsil edilmektedir. 

 18 Haziran tarihinde Limak Ambassadore Hotel’de Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık 
Ağı’nın 5. Genel Kurul Toplantısı 39 Ağ üyesi kuruluşun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel 
Kurul'da 2022-2024 döneminde görev yapacak Yürütme Kurulu üyeleri ile Ortaklık Ağı 
sekretaryası seçildi. Ortaklık Ağı Sekreteryasına 2022-2024 yılları için UÇM ile birlikte 
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Fikir ve Sanat Atölyesi Çocuk Hakları Merkezi 
seçilmiştir. 

 
 

 ‘Dijital Dünyada Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımı projesi açılış toplantısı 24 Eylül 2022 
tarihinde The Ankara Hotel’de toplam 121 katılımcıyla gerçekleştirildi. Toplantıya sivil toplum 
temsilcileri, çocuk danışma kurulu üyeleri, proje danışmanları katılmıştır.  

 
Toplantının açılış konuşmasını Uluslararası Çocuk Merkezi Başkanı adına Proje Süpervizörü 
Dr.Ayşegül Esin yaptı.Esin, projenin, aktif olarak hem çocuk katılımını hem de çocuklar ile 
çalışan sivil toplum örgütlerinin dijital alanda kapasitelerini arttırmayı hedeflediğinden söz 
etti. Dijital dünyada çocukların aktif üyeleri olarak çevrimiçi etkileşim ve öğrenme sürecinin 
önemli bir parçası olduğunu, gelişim çağında çevrimiçi ortamlarda iç içe yaşadıkları 
deneyimlerin çocuklara psikolojik etkisinin yaşamları boyunca onlara eşlik edeceğini anlattı. 
Açılış etkinliğinin ikinci konuşmasını UNICEF’ten Çocuk Koruma Uzmanı,  Göktan Koçyıldırım 
yaptı. Koçyıldırım, konuşmasına, dijital dünyada geçirilen zamanın arttığını ve artmaya 



Uluslararası Çocuk Merkezi │2022 Faaliyet Raporu 

2
8

 

devam edeceğini söyleyerek başladı. Ayrıca, riskler konusunda çevrimiçi yapılan aktivitelerin 
çevrimdışı yapılan aktivitelerden daha fazla önem kazandığından söz etti. Özellikle 
konuşmasında Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin dijital dünyada da geçerli olacağı Birleşmiş 
Milletler’in 4 Şubat 2021 tarih ve 25 No’lu Genel Yorum kararı ile; çocukların haklarının taraf 
devletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi dijital ortamla ilgili olarak nasıl uygulamaları 
gerektiği açıklanmıştır.  

 
Proje tanıtım sunumu ardından,  “Çocukların ve Bakımverenlerin Dijital Ortamlara İlişkin 
Gereksinim Analiz Raporu” danışmanlar Zeynep Atike Kılıç ve Gözde Durmuş tarafından 
sunuldu. Proje koordinatörü Erkan Sert tarafından Dijital Dünyada Çocuk Hakları ve Çocuk 
Katılımı projesi tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Bu bağlamda, projenin amaçları ve hedefleri 
aktarıldıktan sonra proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve gerçekleştirilmesi 
planlanan faaliyetler katılımcılara anlatıldı. İkinci oturumda Çocuk Danışma Kurulu üyeleri ile 
birlikte panel gerçekleştirildi. Panelde çocukların neden çocuk danışma kuruluna katıldıkları, 
dijital dünyada neler yaptıkları ve bu çalışmadan neler beklettikleri soruları cevaplamaları 
üzerinde çocuklar ile birlikte panel yapıldı. Çocuk Danışma Kurulu üyelerini görüş ve 
önerilerini katılımcılar ile paylaştılar. Çocuk Danışma Kurulu Paneli sonrasında daha önce 
Uluslararası Çocuk Merkez’inden küçük destek proje kapsamında desteklenen ve iyi 
uygulanan çalışmaların deneyim aktarımları katılımcılar ile paylaşıldı. Bu oturumda;  

 Çiğdem Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği, “Çiğdem Çocuk Meclisi”  

 Yaratıcı Şahane İnovasyon Derneği- ‘‘Z’’ Kuşağı Dernekte   

 Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği – “Çocukların Kenti”  

 Serebral Palsili Çocuklar Derneği – SERÇEV – “Serebral Palsili Çocukların 
 

Yapabilirlikleri Odaklı İletişim Materyallerinin Çocuk Katılımı ile Kurgulanması” projelerinin 
amaçlarını, karşılaştıkları zorlukları ve sürdürülebilirlik için yaptıklarını aktardılar.  

 
Öğleden sonra akran eğitimleri araç setlerinin geliştirilmesi için iki farklı salonda hem 
çocuklar ile hem de sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle birlikte atölyeler 
gerçekleştirildi. Genel olarak eğitim araç setlerinin hangi yöntem ile hazırlanması gerektiği, 
hazırlık aşamasında ne tür riskler barındırabileceği ve nasıl yaygınlaştırılacağı konusunda 
tartışıldı. 
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 Çocuk Danışma Kurulu ile birlikte yüzyüze toplantı gerçekleştirildi. Akran eğitimleri araç 
setlerinin geliştirilmesi için hem çocuklar ile hem de sivil toplum kuruluşları ve 
akademisyenlerle birlikte atölyeler gerçekleştirildi.  

 
 

     
 

 
 

 Proje kapsamında Roman 
Hakları Derneği tarafından çalışmalar 
yürütülen Hayal Ev’de 18 Eylül 2022 
tarihinde ‘Dijital Dünyada Çocuk 
Hakları ve Çocuk Katılımı” üzerine 
atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Bu bağlamda Hayal Ev’e gelen 
çocuklar ile birlikte çocukların dijital 
dünyada sahip oldukları haklar, çocuk 
katılımı ve dijital dünya erişimleri 
konularında çalışmalar yapılmıştır.  
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 Projenin tanımına katkıda bulunması ve kamusal alanda bilgilendirme yapılması amacıyla, 
doküman ve materyaller geliştirildi.  
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SİVİL SESLER FESTİVALİ 
30 Eylül- 1 Ekim-2022 tarihleri arasında Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi tarafından 
gerçekleştirilen “Sivil Sesler Festivaline” katılım sağlandı. Proje kapsamında yapılacak olacak 
mikro-fon programının tanıtımının yanı sıra diğer sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurulması 
sağlandı. Ayrıca festival içinde çocuk hakları sözleşmesi temel ilkeleri ve çocuk katılımı üzerine 
atölye çalışması gerçekleştirildi.  

      
 

OKULLARDAN ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZI TANITIM ZIYARETI 
ABC Okullarında okuyan dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup Derneğimizi 9 Haziran 
2022 tarihinde ziyaret etmiştir. Ziyaret, öğrencilerin "eşit fırsatlara erişim toplumlar arası ilişkilere 
yön verir" ana fikri doğrultusunda yaptıkları bir sergi hazırlığı kapsamında gerçekleşmiştir. Neşeli 
ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Derneğimiz çalışanları öğrencilere Derneğimizi 
tanıttıktan sonra Çocuk Hakları konusunda bilgiler vermişlerdir. Bunun ardından, öğrenciler 
merak ettikleri soruları sorarak cevaplar almışlardır. 
 

 
 
 



Uluslararası Çocuk Merkezi │2022 Faaliyet Raporu 

3
2

 

ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜ VE CİNSEL İSTISMARA KARŞI 
KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA KONSEYI SÖZLEŞMESI (LANZAROTE 
SÖZLEŞMESI) 
 
Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi yani bilinen adıyla Lanzarote Sözleşmesi, Türkiye tarafından 25/10/2007 tarihinde 
Lanzarote’de imzalanmıştır. Sözleşme, çocuklara yönelik cinsel istismar ve sömürü suçlarını 
genişletici bir bakış açısıyla ele almaktadır. Bu sebeple Sözleşme, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ve çocukların alınıp satılması, çocuk fuhuşu ve çocuk pornografisine ilişkin İhtiyari 
Protokolden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri etkilemeden ve onların sağladığı korumayı 
arttırmayı ve bu belgelerdeki yer alan standartları geliştirip tamamlamayı amaçlamaktadır. Bu da 
göstermektedir ki hangi uluslararası belge çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince daha geniş bir 
korumayı haizse, koruma yükümlülüğü azaltılmadan ancak arttırılarak ve uyum içinde 
uygulanacaktır. Aynı ilke diğer uluslararası belgeler için de geçerlidir. 
 
Uluslararası Çocuk Merkezi olarak 2022-2024 stratejik planımız doğrultusunda dijital dünyada 
çocukların dijital şiddetle mücadele etmesinin güçlendirilmesinin yanı sıra çocukların Cinsel 
Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (Lanzarote 
Sözleşmesi) savunuculuğunu yapmak oldukça önemlidir. Lanzarote Sözleşmesi’nin çocuklara 
yönelik cinsel şiddeti önlemede bütüncül bir yaklaşıma sahip olduğunu vurgulayan Komite, 
çocukların cinsel sömürü ve istismardan korunması için gereken önleyici (suç öncesi koruma) ve 
koruyucu (suç sonrası koruma) tedbirlerinin Sözleşme tarafından içselleştirildiğini ve normatif 
güvencelere kavuşturulduğunu vurgulamıştır. Ayrıca maddi ceza hukukuna ve soruşturma/ 
kovuşturma süreçlerine dair de güvenceleri içeren Sözleşme, çocuklar için tam bir koruma 
sağlamakta, uluslararası işbirliğini dikkate alarak evrensel ve bütüncül bir çocuk korumasını 
mümkün kılmaktadır. Ayrıca Sözleşme’nin 23. maddesinde düzenlenen “çocuklara cinsel 
amaçlarla belirli faaliyetlere katılmalarının teklif edilmesi (digital grooming)” başlığına yönelik 
Lanzarote Komitesi’nin hazırladığı açıklama notuna yer verilmiştir. 
 
Lanzarote Sözleşmesi’nin Türkiye için özellikle neden önemli olduğunu vurgulamak 
gerekmektedir. Türkiye Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı Adli İstatistikleri’nde 
ceza mahkemelerinde çocukların cinsel istismarı suç ve karar sayısı açıklanmıştır. Buna göre 
sadece 2021 yılında çocukların cinsel istismarına yönelik açılan dosyalarda 20.459 suç tespit 
edilmiştir. 2021 yılı içinde hükme bağlanan dosyalarda ise 21.048 suç tespit edilmiş ve bunun 
16.161’i mahkûmiyet ile sonuçlanmıştır. Çocukların cinsel istismarı suçuna ilişkin verilen 
kararlardan %54’ü suçun işlendiğinin sabit olduğu mahkumiyet olmuştur. Bu bağlamda Çocuk 
Hakları Birimi olarak Lanzorote sözleşmesinin tanıtılmasını ve savunuculuğunun yapılması en 
önemli faaliyetlerimizden biri olmaya devam etmekte, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası 
Sözleşmeler ile Lanzarote Sözleşmesi’nin Karşılaştırılmalı Analizi yapılmaktadır. 
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DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK HAKLARI VE ÇOCUK KATILIMI PROJESİ 
EBEVEYN SEMİNERLERİ 
 
Proje kapsamında 4 ebeveyn semineri Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirildi. Bu 
bağlamda, Ebeveyn ve çocuklara bakımverenlere yönelik dijital dünyada çocuk hakları ve çocuk 
katılımı hakkında farkındalık arttırılma çalışmaları yapıldı.  
 

22 Kasım 2022 tarihinde Eskişehir ilinde 30 katılımcıyla,  28 Kasım 2022 tarihinde İzmir ilinde 27 
katılımcıyla, İstanbul ilinde 25 katılımcıyla, Ankara ilinde 18 katılımcıyla ebeveyn ve STK 
seminerleri gerçekleştirildi. Toplantıların açılışında proje asistanı İrem Tercüman tarafından 
projenin amacı açıklandıktan sonra ebeveyn ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tanıştırılmıştır. 
Erdem Şimşek, katılımcılardan toplantıdan beklentilerini alarak, bu etkinlikte yer alacak konu 
hakkında düşünceleri ve kaygıları katılımcılar ile tartışmaya açmıştır.  
 

Birinci oturumda Proje sorumlusu Erkan Sert 
tarafından, Çocuk Hakları Temelli yaklaşım, 
Çocuk Hakları Sözleşmesi temel maddeleri ve 
dijital dünyada çocuk hakları konularında 
katılımcılara bilgi verilmiştir. Bu bağlamda, 
BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme, BM 25 
Nolu Karar, çocuk katılımı ve çocuğun üstün 
yararına vurgu yapıldı. 25. Genel Yorum, 
bütün çocukların ayırt etmeksizin haklarının 
ya dijital ortama erişmekle ilgili ya da zaten 
gelişimlerinin ve içine doğdukları becerilerin 
gerekliliğinden kaynaklı olarak dijital 
araçlarla ilişkili olduğu katılımcılara 
aktarılmıştır. Dijital ortamda çocuk hakları 

bağlamında, yaşama ve gelişme hakkı, çocuğun yüksek yararı, ayrım gözetmeme ve çocuk katılımı 
hakkında bilgi verilmiştir. 
 
Proje Süpervizörü, Ayşegül Esin tarafından proje kapsamında Uluslararası Çocuk Merkezi’nin 
yapmış olduğu Gereksinim Analizi araştırmasının sonuçlarından söz edilmiştir. Buna ek olarak 
dijital dünyanın çocuklara katkıları ve riskleri hakkında bilgi vermiştir. Katılımcılar kendi çocukları 
ile ilgili deneyim ve kaygılarını paylaşmışlardır.  
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İkinci bölümde, Erkan Sert’in kolaylaştırıcılığında, çocukları risklerden korumak, çocuk katılımına 
karşı farkındalık ve anlamlı katılımı artırmak, riskleri azaltmak için planlar yapmak ve çocukların 

iyilik halini gözetmek konuları katılımcılar ile 
paylaşılmıştır. Bu bağlamda,  çocuk koruma 
kavramının yasalar çerçevesinde korunduğunu fakat 
uygulama konusunda topyekûn bir anlayış ile olması 
gerektiği belirtilmiştir. Çocuk Koruması, Çocuk 
Güvenliği ve Çocuk Katılımı hakkında 
bilgilendirmenin ardından katılımcıların görüşleri ve 
önerileri alınmıştır. Çocuk güvenliği standartları 
anlatılmıştır.  
 

 
 

 

İkinci bölümün sonunda çocukların dijital dünyada karşılaşacakları risklerden korunması için 
kullanılan websiteleri katılımcılar ile paylaşılmıştır. Katılımcılardan gelen öneriler doğrultusunda 
seminerler sonlandırılmıştır. 
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ÇOCUK DOSTU TURİZM PROJESİ 

Uluslararası Çocuk Merkezi, 2017 yılında Avrupa Birliği’nin desteği ile başlattığı “Çocuk Dostu 

Turizm Projesi”ni  2020-2022 yılları arasında Hollanda Büyükelçiliği’nin MATRA fonu desteği ile 

Türkiye’de seyahat ve turizm sektörlerinde çocuk haklarının güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve 

benimsenmesi için yürütmüştür.  

“İnsan hakları”nın yalnızca devletin sorumluluğunda olmadığını, gittikçe düzleşen dünyada  

hakların tanınması, uygulanması hususlarında bütün sektörler sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu bağlamda, özel sektörün hak bazlı yaklaşımlarla gerek çalışanları gerekse hizmet alanları 

kavrama olanağı bulunmaktadır. Bu noktada, Çocuk Dostu Turizm Projesi’nin de, sivil toplum-özel 

sektör işbirliği ile gerçekleştirilen özgün bir proje olduğunu belirtmemiz mümkündür. 

“Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı 1980’li yıllardan beri bütün ülkelerin ekonomik kalkınma 

modellerinde yer almıştır. Sektörel ve kurumsal bazda hazırlanan stratejik planların çoğunda 

sürdürülebilir kalkınma temel unsur olarak benimsenmiştir. Benzer şekilde, turizm sektöründe de 

“Sürdürülebilir Turizm” kavramı ulusal ve uluslararası düzeyde geniş ölçüde tartışılan bir başlık 

olmuştur. Ancak, dünyanın ekonomik anlamda en büyük, aynı zamanda en eski ekonomik 

sektörlerinden birisi olan seyahat ve turizm sektöründe sürdürülebilirliğin başlangıçta daha çok 

çevresel ve toplumsal etki değerlendirme bağlamında ele alındığını söyleyebiliriz. 

Covid-19 pandemisi ile birlikte, iş dünyasının olumsuz bir sürece girdiğini dolayısıyla Türkiye 

ekonomisinin en önemli lokomotif sektörlerinden olan turizmin de dar boğaza girdiğine şahit 

olduk. Geçmiş yıllarda, başta istihdam ve nitelikli iş gücü olmak üzere, sektörün çeşitli alanlarında 

kaydedilen gelişmelerde büyük kayıplar yaşandığı da istatistiklere yansımıştır.  Bu gelişmeler, 

turizm alanında kamu ve özel kuruluşlarının ve hatta sivil toplum kuruluşlarının; sera gazı emisyon 

hacminin düşürülmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve insan haklarının korunması gibi 

sürdürülebilirlik hedeflerini yeniden gözden geçirmelerine ve pandemi sonrası vizyonlarını 

güncellemelerine neden olmuştur. Bu bağlamda, pandemi süreci “yeni sürdürebilir kalkınma 

anlayışında dünyamızı ve başta çocuklar olmak üzere üzerinde yaşayanların haklarını koruyan, 

yeniliklere açık sağlıklı bir çevreyi öngören işletmelerin desteklenmesinin” önemini bizlere çok 

yakından göstermiştir. 

Bu vizyon kapsamında, sürdürülebilir bir ekonominin yanı sıra, insanların bireysel hak ve 

özgürlüklerinin korunmasının ve her tür belirsizlikten uzak yaşanabilir bir çevrenin yaratılmasının 

esas olduğu bir gerçektir. Konaklama sektörü için bu vizyonun yalnızca yatak kapasitelerini en iyi 

fiyata pazarlamanın, yeni binalar ve tesislere yatırım yapmanın ötesinde sürdürülebilir teknik bir 

ekosisteme yatırım yapmak anlamına geldiği de açıktır. Bu noktada yapılacak olan her türlü 

yatırımda, Çocuk Dostu Turizm’in hedef kitlesi olan ve dijital ortama doğmuş olan günümüz 0-18 

yaş grubunu yakından ilgilendirdiğini ve yapılan bütün çalışmaların sosyal sorumluluğun da 

ötesinde toplumsal kalkınma ile ilişkili olduğu yadsınamaz. Bu süreçte, Çocuk Dostu Turizm 

yaklaşımı turizm sektörünün yeniden yapılanmasında önemli rol oynamaktadır. Turizm 
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sektöründe çocuk haklarının korunması, güçlendirilmesi ve diğer sektörlere yaygınlaştırılmasının 

toplumsal kalkınmayı sürükleyici bir güç olmaya başlamıştır.  

Turizmde sürdürülebilirlik büyük ölçüde sektörde rol alan aktörlerin tutumlarına bağlıdır. 

Çevresel ve sosyal-kültürel sorunlara çözüm geliştirmek için söz konusu aktörlerin yüksek 

motivasyona sahip olmaları, sektörde üretim ve tüketim eksenlerinde yaratılan olumsuz etkilerin 

giderilmesinde sorumluluk almaları, sürdürülebilir bir turizm gelişimi için sektörde çocuk hakları 

her boyutu ile desteklemeleri gerekmektedir. 

“Çocuk Dostu Turizm” Projesi ile turizm sektöründe yer alan kurumların eğitimlere katılımda 

gösterdikleri ilgi, eğitimdeki performansları, bilgilendirici materyallerin çalışanlara ve konuklara 

ulaştırılması, “Çocuk Dostu Turizm Rehber İlkeleri” ni uygulama çabaları sektör ve çocuklar adına 

büyük önem taşımaktadır. Öyle ki; kurumların kendi iradeleri ile risk faktörlerini ortadan 

kaldıracak önlemler almaları, çocukların haklarına saygı duyarak, çocuk haklarının gözetildiği, her 

türlü şiddetten korunduğu ortamlar yaratmak ve güven altına altına almak ve korumak için Çocuk 

Koruma Politiklarını benimsemeleri büyük bir adımdır. 

Türkiye turizm sektörü “Çocuk Dostu Turizm” uygulamasını kısa sürede tüm paydaşlarına 

benimsetme, ihtiyaç duyulan sosyal sorumluluğu kurumsal ve bireysel anlamda sektörde 

yerleştirme ve toplumsal kalkınma için katalizör olma; kamu otoritesi ile gerekli koordinasyonu 

kurarak “Çocuk Dostu Turizm” uygulamasının sürdürülebilir kalkınmaya etkisini maksimize 

edecek yasal altyapıyı oluşturma gücüne sahiptir.  

Bu bağlamda, “Çocuk Dostu Turizm” bir proje olmanın ötesinde bir anlayıştır. Bu anlayışı 

korumak, yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir kılmak adına Merkezimiz ÇDT Danışma Kurulu, sektör 

paydaşları ve kamu otoriteleri ile çalışmalarına devam edecektir. Turizm sektörü ile Merkezimizin 

yaptığı uzun süreli iş birliğinin amacı yukarıda belirtilenlere ek olarak; eğitim, değerlendirme, 

deneyim alışverişi yoluyla kurumlara ve topluma sosyal yatırım yapmaktır. Bu sosyal yatırım bir 

katma değer yaratacaktır. Öncelikli yaratılmak istenilen sosyal etkidir. Bu sosyal etki, izleme ve 

değerlendirme yolu ile sürdürülebilir nitelik kazanacaktır. Turizm sektörünün vizyonu, misyonu 

ve hedefleri doğrultusunda en kilit noktada bulunan “çocuğa” yapılan yatırım toplumda çocuk 

haklarının yerleşmesine, yayılmasına ve etkili bir biçimde korunmasına katkıda bulunacaktır. 

Çocuk Dostu Turizm anlayışı, çocukların fiziksel güvenliğinin, sağlık ve hijyeninin, çocukların 

gelişimine gelişimine yönelik boş zaman aktivitelerinin sağlanmasını öngördüğü gibi; şirket 

politikalarında çocukların yüksek yararının gözetilmesi, turizm işletmelerinin ve sektör 

temsilcilerinin çocuk haklarının korunmasını ve uygulanmasını kurumsal politika haline 

getirmeleri, çocukların tüm şiddet türlerinden uzak oldukları turizm ortamlarının sağlanması; 

bununla birlikte çocuklara birer birey olarak değer verip onlara saygı duyan, onlara özenle ve 

ciddiyetle muamele eden ve onlarla doğru iletişim kuran personelin varlığını da öngörmüştür.  
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Özel sektör, sivil toplum işbirliğinde özgün bir proje olan  
Çocuk Dostu Turizm Projesi kapsamında, 

• Türkiye'de ilk defa turizm sektörü için kalıcı bir çocuk hakları ve iş forumu olan ve 
STK, iş dünyası ve akademide göreve alan profesyonellerin yer aldığı bir “Çocuk Dostu 
Turizm Danışma Kurulu” kurulmuştur. 
• Turizm Sektöründe Çocukların Korunması için Etik Kurallar ve İyi Davranış Sistemi 
(CECGS)’nin kurulmasına yardımcı olmak adına turizmde çocuk haklarını derinleştiren, 
çocukların her türlü şiddetten korunması için  kapsamlı, sistematik ve bütüncül bir 
yaklaşım ile multidispiliner bir yapıya sahip olan Danışma Kurulu ile istişare edilerek 
“Çocuk Dostu Turizm için Rehber İlkeler” hazırlanmış ve sektörün kullanımına 
açılmıştır.  
• Türkiye’de ilk kez online olarak alınabilen “Çocuk Dostu Turizm” eğitimi 
geliştirilmiştir. 
• Düzenlenen dört eğitim programı kapsamında 28 Otel'den 83 otel yöneticisine eğitim 
verilmiştir. 
• Projede yer alan ve “Çocuk Dostu Turizm” anlayışını uygulayan 12 Pilot Otel’e Çocuk 
Dostu Turizm Sertifikası verilmiştir. 
• 77 turizm profesyoneli online eğitimleri tamamlamıştır. 
• Basılı ve dijital bilinçlendirme materyalleri aracılığıyla 105 otele ulaşılmıştır. 
 

 
 

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere ve “Rehber İlkeler” dökümanına  Çocuk Dostu 
Turizm Projesi web sitesinden (www.cocukdostuturizm.org) ulaşabilirsiniz. 

 

Uluslararası Çocuk Merkezi, Çocuk Dostu Turizm Projesi kapsamında, Alanya Turistik İşletmeciler 

Derneği (ALTİD), Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ANTOD), Ege Turistik İşletmeler ve 

Otelciler Birliği (ETİK) Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD), Türkiye 

Otelciler Birliği (TUROB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED), Turizm Otel Yöneticileri Derneği 

(TUROYD), Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), 

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF ) ve SKAL Türkiye Federasyonu gibi bir çok şemsiye kuruluş ile 

çeşitli düzeylerde iş birliği gerçekleştirmiştir. 

 

 

http://www.cocukdostuturizm.org/
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ÇOCUK DOSTU TURİZM DANIŞMA KURULU 
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8 MART DÜNYA EMEKÇI KADINLAR GÜNÜ 
 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Başkent Üniversitesi; 
Derneğimizin Başkanı Prof. Dr. Tomris Türmen'i ağırladı. Prof. 
Dr. Mehmet Haberal ile Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ali Haberal da katıldı programa. Başkent Üniversitesi'nde yüzde 
60'a yakın kadın istihdamı olduğuna dikkati çekti Mehmet 
Haberal, "Emaneti ehline veriyoruz" dedi. Tüm kadınlar bu özel 
gününü kutladı. Prof. Dr.Tomris Türmen de öğrencilere önemli 
tavsiyeler verirken, Dünya Sağlık Örgütü'nün İhsan Doğramacı 
Aile Sağlığı Vakfı Ödülü"ne layık görülen Prof. Dr. Mehmet 
Haberal'ı bir kez daha tebrik etti. Başkent Üniversitesi, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde "Bir türk kadın hekimin yaşam 
öyküsü" söyleşisinde Uluslararası Çocuk Merkezi Başkanı Prof. 
Dr. Tomris Türmen'i ağırladı. 
 

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonundaki etkinliğe, 
Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, 
Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tevfik 
Tezcaner, Eski büyükelçi Rıza Türmen, Prof. 
Dr. İhsan Doğramacı'nın kızı Şermin 
Savaşçı, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. Programda, Prof. Dr. Tomris 
Türmen, Moderatör Prof. Dr. Hale 
Künüçen'in sorularını yanıtladı. Türmen, 
Dünya Sağlık Örgütü'nün İhsan Doğramacı 
Aile Sağlığı Vakfı Ödülü'ne kendisinin aday 
gösterdiği Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın 
yaşattığı gururu anlattı önce. Uzun yıllardır Dünya Sağlık Örgütünde uluslararası toplum sağlığı 
programlarını yürüten Tomris Türmen, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik küresel 
araştırmalardan da bahsetti. 
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Konuşmasının sonunda Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektör Prof. Dr. Ali Haberal ve 
akademisyenler; Başkent Üniversitesi seramik Atölyesinde yapılan özel hediyeyi, teşekkür 
plaketini ve çiçek takdim etti Türmen'e. Prof. Dr. Mehmet Haberal konuklarıyla birlikte 
"Türkiye'nin Kadınları" temalı Afiş sergisinin açılışını da gerçekleştirdi. 
 

KURUCUMUZ VE ONURSAL BAŞKANIMIZ  
PROF. İHSAN DOĞRAMACI’YI ANMA TÖRENI 
 

 
Uluslararası Çocuk Merkezi’nin Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. İhsan Doğramacı’nın vefatının 
onikinci yılı olan 25 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen anma töreninde, Uluslararası Çocuk Merkezi 
Başkanı Prof. Tomris Türmen ve çalışanları kendisini anmak, saygı ve özlemlerini sunmak için 
Doğramacızade Ali Paşa Camiindeki anıt mezarını ziyaret ederek çelenk koymuşlar ve hatıra 
defterini imzalamışlardır.  
 

75. DÜNYA SAĞLIK ASAMBLESI ÖDÜL TÖRENI 
 

Cenevre’de düzenlenen 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde düzenlenen bir törenle, halk sağlığına 
olağanüstü katkı verenlere ödülleri verildi.  
Ödül töreninin açılışını yapan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
konuşmasında: “2022 Halk Sağlığı Ödülleri ne hak kazanan ve dünya çapında çok sayıda sağlık 
sorunu ile başarılı şekilde mücadele eden kişi ve kurumları kutluyor. Bu gerçek sağlık 
şampiyonlarını tanımak için bir araya gelmek bizim için bir onurdur. Bu ödülleri veren ve 
destekleyen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.” 
Verilen ödüllerin çoğu, seçkin bir halk sağlığı uzmanı tarafından veya onun anısına kurulmuştur. 
2022 Ödül Kazananlar: 
İhsan Doğramacı Halk Sağlığı Ödülü Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal 
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Bu ödül, aile sağlığı alanında 
çalışan ve dünya çapında 
tanınan kişi veya kişilere verilir. 

Profesör Haberal, Türkiye'de ve 
dünyada genel cerrahi, 
transplantasyon ve yanık 
tedavisi alanlarında bir 
öncüdür.  
 
Başkent Üniversitesi'nin ve 
Üniversite'nin Organ Nakli ve 
Gen Bilimleri Enstitüsü'nün 

Kurucusu ve Başkanıdır. Profesör Haberal, hastaların aileleri, kanaat önderleri ile beraber 
çalışarak, organ nakli için yasal bir çerçeve oluşturulmasına  ve bu konunun toplumsal kabul 
edilebilirliğininin arttırılmasına yardımcı olmuştur. Liderliği ve ulusal, bölgesel ve küresel 
kurumlarla işbirliği ile Türkiye'de çok sayıda organ nakli merkezinin kurulmuş ve bu alanla 
ilgilenen birçok sağlık profesyonelinin yetiştirilmiştir. 
 

 
 

Profesör Haberal ödülü kabul ederken şunları söyledi: 

“Bu onuru, DSÖ tarafından verildiği ve çocuk sağlığı alanında uluslararası alanda önemli bir isim 
olan Profesör İhsan Doğramacı'nın adını taşıdığı için gurur ve tevazu ile kabul ediyorum. 
Profesör Doğramacı, Organ nakli cerrahı olma yolundaki uzun yolculuğumda bana rehberlik 
eden vizyoner akıl hocamdı. Tüm hayatını ve enerjisini tıbbın Türkiye'de ve ötesinde ilerlemesine 
adadı. Bir dünya vatandaşı, 1946'da New York'ta kurulduğunda DSÖ Anayasası'nı imzaladığı için 
ilk günden DSÖ'nün dostu ve ömür boyu destekçisiydi. Kariyerim boyunca, bilgelik, enerji ve 
DSÖ'den ilham aldım. Bu olağanüstü liderin cesaretini ve ayak izlerini takip ettim.” 
 
 



Uluslararası Çocuk Merkezi │2022 Faaliyet Raporu 

4
4

 

 


