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"Daha �ler�ye, en �y�ye..."
 

Yen� M�lenyumda Uluslararası Çocuk Merkez�

UÇM'n�n görev�, b�r katal�zör, sağlığın teşv�k� ve gel�şt�r�lmes�nde öncü,
operasyonel araştırma ve ulusal kapas�te gel�ş�m�ne katkı sağlamaktır.
UÇM, amacını gerçekleşt�rmek �ç�n yen�l�kç� adımlar, araçlar ve stratej�ler
kullanmaktadır. UÇM, �nsan hakları, çocukların ve kadınların hakları ve
üreme hakları konularında küresel b�r savunucudur. Ilg�l� hükümetler, BM
ajansları, akadem�k kurumlar ve d�ğer STK'lar �le çalışır ve �şb�rl�ğ� yapar.
Amacımızın gen�şl�ğ� ve esnekl�ğ�, başta gel�şmekte olan ülkeler olmak
üzere, b�z� bölgeler ve ülkeler arasında gen�ş kapsamlı sağlık eylemler�n�
tet�kleyen etk�l� ve enerj�k b�r grup hal�ne get�r�yor.

Prof. İhsan Doğramacı, Ocak 2000

Prof. İhsan Doğramacı'nın Mesajı
UÇM Kurucusu ve Onursal Başkanı 

Prof. İhsan Doğramacı (1915-2010)
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2021 yılına büyük b�r kayıp �le başladık. Değerl� ve sevg�l� hocamız Prof.
Münevver Bertan'ı 6 Ocak 2021'de kaybett�k. Kuruluşundan ber� tüm
çalışanlarımıza önderl�k eden Prof. Münevver Bertan'ı her zaman sevg� ve
saygı �le anacağız.

Son �k� yıla baktığımızda, üç öneml� atılım görüyoruz. B�r�nc� büyük program,
özel sektöre çocuk haklarını yayma projes� olan "Çocuk Dostu Tur�zm"
g�r�ş�m�d�r. Kısa b�r sürede tur�zm sektörü çocuk haklarını �çselleşt�rme, tüm
personel�n çocuk sağlığı ve çocuk hakları eğ�t�mler�n� almaları �ç�n sektörde
düzenlemeler yapmışlardır. Bu b�r s�v�l toplum örgütü �le özel sektörün çocuk
hakları konusunda yaptıkları �şb�rl�ğ�, öneml� ve sürdürüleb�l�rl�ğ� olan b�r
örnekt�r.

İk�nc� yen� atılım �se, merkez�m�z�n Erken Çocukluk Gel�ş�m� S�v�l Toplum
Kuruluşları Platformuna kurucu üye olmasıdır. Erken çocuk dönem�ndek�
büyümen�n sağlam, poz�t�f b�r yöne çevr�lmes� �ç�n büyük b�r paydaş grubu �le
çalışılacak olması merkez�m�z� mutlu etm�şt�r. 

Üçüncü ve en kapsamlı başlayan çalışma �se, AB tarafından desteklenen 3 yıl
sürecek, d�j�tal dünyada çocukların ş�ddetle mücadele etmes�n�n, çocuk katılımı
ve çocuk haklarını teşv�k edecek, desteklenmes� programıdır. Bu büyük ve
öneml� programa tüm ek�p olarak odaklanıp, çalışmalarımızda öncel�k
vereceğ�z.

Önümüzdek� yıl da, kanıta dayalı savunuculuk yaparak araştırma, eğ�t�m , ağ
gel�şt�rerek, ötek� STÖ kapas�teler�n� kuvvetlend�rerek �nsan hakları temell�
çalışmaları sürdürecekt�r. 

                          Prof. Dr. Tomr�s Türmen

Önsöz 

UÇM 2020-2021 yılında da güç koşullara
karşın çalışmalarını yoğun b�ç�mde
sürdürmüştür. Pandem�den dolayı kısa b�r
sürede yüz yüze çalışma alışkanlığından
�nternet üzer�nden etk�leş�m, paylaşma,
tartışma ve b�rl�kte karar verme alışkanlığına
geç�lm�ş ve çalışmalarımız aksamamıştır.
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UÇM’n�n öncel�kl� çalışma alanları: Sağlık ve İnsan haklarıdır.

Sağlık Alanı
1. Çocuk sağlığının korunması ve gel�şt�r�lmes�
a. Bağışıklama
b. Yen�doğan sağlığı
c. Erken çocukluk gel�ş�m�
2. Kadın, çocuk ve bebek beslenmes�
3. C�nsel sağlık ve üreme sağlığı
4. Adolesan ve Genç sağlığı ve hakları
5. Erken ve zorla evl�l�klerde sağlık sorunları
6. Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�

Haklar Alanı
1. Çocuk haklarının Çocuk Hakları Sözleşmes� kapsamında �zlenmes� ve
raporlanması
2. Çocuk hakları eğ�t�mler� (çocuklar, sağlık çalışanları, d�ğer meslek
grupları �ç�n)
3. Çocuk katılımının b�r hak olarak güçlend�r�lmes�
4. Üreme Sağlığı Hakları 
5. Kadın Hakları
6. Adolesan Hakları
7. Çocuklara yönel�k ş�ddet�n önlenmes�

Uluslararası Çocuk Merkez� sağlık alanında eş�tl�k ve ayrım gözetmeme
�lkes�n� savunmakta ve çocukları, gençler� ve kadınları �lg�lend�ren sağlık
konularında hak temell� b�r yaklaşımı ben�msemekted�r. Merkez her
ortamdak� çocuk, kadın, a�le ve toplumun sağlığı ve refahı �ç�n gerekl� olan
öneml� faktörler� bel�rlemek üzere çalışma ve araştırmalar yapar ve gerekl�
müdahaleler� ortakları �le planlar. Merkez konferanslar, sem�nerler,
çalıştaylar, eğ�t�m ve sağlık programları düzenler ve aynı konularda
çalışan ulusal ve uluslararası s�v�l toplum kuruluşlarının tekn�k
kapas�teler�n� gel�şt�rmeler�ne, güçlenmeler�ne destek ver�r. 

Uluslararası Çocuk Merkez� | 2020-2021 Faal�yet Raporu
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Merkez, kurulduğu yıldan bu yana İç�şler�, A�le ve Sosyal Pol�t�kalar, Sağlık,
Kültür ve Tur�zm, M�ll� Eğ�t�m Bakanlıkları �le ve uluslararası kuruluşlarla
yakın �şb�rl�ğ� �çer�s�nde çalışmalar sürdürmekted�r. Bunun yanı sıra TBMM
Kom�syon Raporları ve Göç İdares� çalışmalarında da yer almaktadır.

Merkez'�n UNICEF �le uzun b�r �şb�rl�ğ� geçm�ş� bulunmaktadır. UNICEF �le
beraber çocuk haklarının savunulması, çocuk katılımının sağlanması,
çocuk hakları uygulamalarının �zlenmes� ve çocuğa karşı ş�ddet�n
önlenmes� konurlarında çalışmaktadır. Merkez başta ün�vers�teler olmak
üzere, değ�ş�k ülkelerde çocuk sağlığı �le �lg�l� çalışan kuruluşlar �le de b�r
�şb�rl�ğ� ağı oluşturmuştur.

Merkez ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), B�rleşm�ş M�lletler Nüfus Fonu
Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Of�s� (UNFPA) (EECARO), Avrupa B�rl�ğ�
Türk�ye Delegasyonu, Hollanda Kral�yet� Büyükelç�l�ğ�, İsveç
Başkonsolosluğu destekl� projeler yürütmekted�r.

Uluslararası Çocuk Merkez� | 2020-2021 Faal�yet Raporu
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Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü’nün tarafından “yalnız hastalık ve sakatlığın
olmayışı değ�l, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam b�r �y�l�k hal�” olarak
tanımlanmaktadır. 

Sağlık h�zmetler�, �nsanların sağlığını korumayı, gel�şt�rmey�,
hastalandıklarında en uygun yöntemle tedav� etmey�, sakat ve kron�k hasta
olduklarında yaşama uyumlarını sağlamayı amaçlayan h�zmetlerd�r. Sağlık
h�zmetler�n�n, h�zmet sunucuları, yararlanıcıları, tes�sler� ve donanımı �le
b�rl�kte oluşturduğu bütünlük �se sağlık sektörüdür. 

Sağlık h�zmetler�n�n sunumunda ver�ml�l�k öneml� b�r kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sağlık h�zmetler�nde ver�ml�l�k f�nansal kazanç değ�l elde ed�len
ürünün toplumsal yararı olma durumudur. Toplumu sağlıksızlıktan korumak,
erken ve tam tedav� etmek, tedav� ed�lmeyenler� de en �y� esenlend�rme ve
rehab�l�tasyon sağlayarak �ş gücü kaybından korumak üzere çalışmak
ver�ml�l�ğ� beraber�nde get�r�r.

Çocuk sağlığı açısından bakıldığında toplumsal kazancın sağlıklı çocuklar
olduğu açıktır. Ancak sağlıklılık sağlık h�zmetler� �çer�s�nde koruyucu sağlık
h�zmetler�n�n güçlü, yaygın ve n�tel�kl� olarak sunulması ve halkın bu h�zmetler�
alması �ç�n talepler�n�n artırılması çalışmaları �le sağlanab�lmekted�r. B�r Japon
atasözünde de bel�rt�ld�ğ� g�b� ‘Hek�m�n akıllısı hasta �le değ�l, sağlamla
uğraşır’. B�r�nc� basamak koruyucu sağlık h�zmetler�, sağlık sektöründe hasta
�le sağlık s�stem� arasında en yüksek ver�m�n elde ed�lmes�n� sağlar. Sonuç
olarak güçlü b�r toplum sağlıklı ve �y� eğ�t�lm�ş k�ş�lerden oluşur.

I. KORUYUCU ÇOCUK SAĞLIĞI PROGRAMLARI

Uluslararası Çocuk Merkez� | 2020-2021 Faal�yet Raporu10
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1-R�sk faktörler� ortaya çıkmadan onların oluşmasını önlemek
(Pr�mord�al Korunma)
2-R�sk faktörler� mevcut �ken hastalığın oluşmasını ve dereces�n�
azaltmak (B�r�nc�l Korunma)
3-Erken tanı h�zmetler� (İk�nc�l Korunma)
4-B�r�nc�l ve �k�nc�l korunma olanaklarından yararlanamamış, tanıda geç
kalınmış hastalarda, en �y� tedav� ve rehab�l�tasyon olanaklarının
kullanımı (Üçüncül Koruma)

Çocuğa yönel�k koruyucu sağlık h�zmetler� açısından bulaşıcı
hastalıklardan korumaya yönel�k bağışıklama h�zmetler� ve b�rçok
hastalığın temel ya da hazırlayıcı neden� olan beslenme ve ebeveynlere
ver�lecek hem kend�s�n�n hem de çocuğunun sağlıklarından sorumla
olma b�l�nc�n� sağlamaya yönel�k sağlık eğ�t�m� h�zmetler� öncel�kl�
h�zmetler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tüm bunları d�kkate alarak Uluslararası Çocuk Merkez� Koruyucu Çocuk
Sağlığı Programları yürümekted�r.

Uluslararası Çocuk Merkez� | 2020-2021 Faal�yet Raporu
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Sağlık Sorunlarına Koruyucu Yaklaşım �le dört düzeyde korunma mümkündür.



1.Yen�doğan Bakımı ve Erken Çocukluk Gel�ş�m�
2.Bebek ve Çocuk Beslenmes�
3.Bağışıklama

1. Yen� doğan Bakımı ve Erken Çocukluk Gel�ş�m�
               
Erken çocukluk dönem� yaşam boyunca sağlık, gel�ş�m, �y�l�k hal� ve
üretkenl�ğe etk� eden en öneml� gel�ş�m dönem� olarak Kabul ed�lmekted�r.
Yoksulluk, h�zmetlere ulaşılab�l�rl�k, yaşanılan bölge, annen�n eğ�t�m
durumu ve beslenme g�b� sosyal bel�rley�c�ler b�rçok çocuğun
potans�yeller�ne tam olarak ulaşmasının önünde engel teşk�l etmekted�r.
N�tel�kl� çocuk sağlığı, gel�ş�m� ve korunması h�zmetler�ne evde, toplumda
ve kurumsal düzeyde er�ş�m�n artması özell�kle hassas gruplar �ç�n öneml�
b�r “eş�tley�c� fonks�yon” olarak ortaya çıkmakta, yaşam boyunca sağlık ve
�y�l�k hal�n�n �y�leşt�r�lmes�ne katkıda bulunmaktadır.

Çocukların gel�ş�m� genet�k etk�ler yanında ps�ko-sosyal ve b�yoloj�k
faktörlerden de etk�lenmekted�r. Yoksulluk ve yoksulluğa eşl�k eden
sorunlar bas�l�ca r�sk faktörler�d�r. Yaşamın �lk b�rkaç yılı temel yaşamsal
gel�ş�mler�n meydana geld�ğ� dönem olması �t�barıyla çok öneml�d�r.
Bey�n hızla gel�ş�r ve ontogenet�c olaylar farklı zamanlarda ve b�rb�r�n�n
tamamlayıcısı olarak ortaya çıkar. Bu süreçte yaşanan ufak aksamalar
bey�n�n yapısal ve fonks�yonel kapas�tes�nde uzun er�ml� etk�ler�n
meydana gelmes�ne neden olur.

Bey�n gel�ş�m� çevren�n kal�tes�nden de etk�len�r. Son yıllarda yapılan
çalışmalar erken dönemde görülen beslenme yeters�zl�ğ�, dem�r eks�kl�ğ�,
çevresel zararlar, stres ve yeters�z uyarılma ve yeters�z sosyal etk�leş�m�n
bey�n yapısı ve fonks�yonlarını etk�led�ğ�n� ve kalıcı b�l�şsel ve duygusal
hasarlara yol açtığını ortaya koymuştur. 

Uluslararası Çocuk Merkez� | 2020-2021 Faal�yet Raporu
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Yoksulluk, yeters�z gıda, yeters�z sağlık önlemler� ve h�jyen çocuklarda
enfeks�yon ve cücel�ğe yol açmaktadır. Yoksulluk aynı zamanda annen�n
eğ�t�m düzey�n�n düşüklüğüne, annede stress ve depresyonun artmasına
ve evde daha az uyarılmanın olmasına yol açmaktadır. Tüm bu faktörler
çocuğun gel�ş�m�n� der�nden etk�lemekted�r.

Yeters�z gel�ş�m okul başarısızlığına ve dolayısıyla okullaşma oranlarının
düşmes� ve yeters�z a�le desteğ� �le sonuçlanmaktadır.
Ebeveynl�k becer�ler�n�n güçlend�r�lmes�, özel �ht�yaçları olan çocuklar �ç�n
destek h�zmetler�n varlığı ve çocuk ve toplum beslenmes�n� �y�leşt�rme g�b�
yen� yaklaşımları gel�şt�rme gayret� 2012 yılında UÇM n�n de temel �lg�
alanları �ç�nde yer almıştır.

Özell�kle bebekl�k ve erken çocukluk dönem�nde yeterl� beslenme çocuğun
tam potans�yele er�ş�m� �ç�n temel teşk�l etmekted�r. Doğumdan �k� yaşa
kadar olan sure opt�mal büyüme, gel�şme, sağlık ve davranış gel�ş�m� �ç�n
“kr�t�k pencere” olarak adlandırılmaktadır. 

2. Bebek ve Çocuk Beslenmes�

Yaşamın erken dönemler�nde yeters�z beslenme ölüm ve hastalıklara
yakanmayı artırmakta, z�h�nsel ve motor gel�ş�mde ger�l�klere neden
olmaktadır. Yeters�z bebek beslenmes� uygulamaları, enfeks�yon
hastalıklarının yüksek oranda görülmes� �le b�rleş�nce yaşamın �lk �k�
yılındak� beslenme yeters�zl�ğ�n�n bas�l�ca neden� olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu nedenle, a�leler, bebekler�n ve küçük çocukların opt�mal
beslenmes�n� sağlamak üzere gerekl� b�lg�ler �le donatılmalıdır.

A�le Hek�mler� ve A�le Sağlığı Elemanları �ç�n Sürekl� Ped�atr� Eğ�t�m�
Toplantıları

Uluslararası Çocuk Merkez� , Sağlık Bakanlığı, , ün�vers�teler ve özel sektör
�şb�rl�ğ� �le “A�le Hek�mler� ve A�le Sağlığı Elemanları �ç�n Sürekl� Ped�atr�
Eğ�t�m� Toplantıları” düzenled�. Toplantılar 2012-2020 yılları arasında
sürdürüldü. Sahadan gelen talep doğrultusunda toplantıların odak noktası
“Gebe, Bebek ve Çocuk Beslenmes�nde Yen�l�kler; Bağışıklama; Çocuk
İst�smarı” olarak bel�rlend�.

Uluslararası Çocuk Merkez� | 2020-2021 Faal�yet Raporu
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Düzenlenen 32 toplantı �le, 5000 den fazla a�le hek�m� ve a�le sağlığı
elemanına yüz-yüze ulaşılması sağlandı.

Özell�kle sağlıkta ve öneml� sağlık konuları hakkında b�l�mde ortaya
çıkan yen�l�kler, b�lg� ve becer�ler�n sürekl� olarak paylaşılması b�r�nc�
basamak sağlık h�zmetler�n�n n�tel�ğ� ve ulaşılab�l�rl�ğ�n� arttıracaktır.
Bu program, Dünya Sağlık Örgütü İşb�rl�ğ� Merkezler�n�n kanıta dayalı
sağlık mesajlarını yaymak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul
ed�lm�ş olan kuralları daha gen�ş k�tlelere yaymak ve ulusal pol�t�kaları
desteklemek m�syonu doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, ün�vers�teler ve
b�r s�v�l toplum kuruluşu olan Uluslararası Çocuk Merkez� ve özel
sektörün b�r araya gelerek toplum yararı �ç�n yapılan b�r ortaklık örneğ�
olması bakımından özell�kle öneml�d�r. 

Uluslararası Çocuk Merkez� | 2020-2021 Faal�yet Raporu
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3. Bağışıklama
 
Aşılar çocuk sağlığını ve yaşam kal�tes�n� en çok etk�leyen faktördür.
Ucuz, etk�l� ve uygulanması kolay b�r halk sağlığı müdahales�d�r.
Bağışıklama h�zmetler�; koruyucu sağlık h�zmetler� �ç�nde lokomot�f �şlev�
göreb�lecek h�zmetlerdend�r. Bu durum, özell�kle r�sk yaklaşımı gereğ�
öncel�kl� h�zmet alması gereken çocuk ve annelere a�le planlaması,
beslenme g�b� d�ğer koruyucu sağlık h�zmetler�n�n sunulması olanağını
ver�r.

Dünya Sağlık Örgütü İşb�rl�ğ� Merkez� olarak amacımız, bu mal�yet etk�l�
yaklaşım konusunda ülkem�zde, Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler
Topluluğu, Kafkaslar ve Balkan ülkeler�ne yönel�k olarak orta düzey
bağışıklama program yönet�c�ler�n�n program yönet�m� konusunda b�lg�
ve becer�ler�n� arttırmak, toplumda aşılama oranlarının yükselmes�n�
sağlamaktır.

Uluslararası Çocuk Merkez�, ayrıca yen� gel�şt�r�len aşılar konusunda
hem sağlık profesyoneller�n�, hem de halkı b�lg�lend�rmek üzere
savunuculuk faal�yetler�n� yürütmekted�r.

Uluslararası Çocuk Merkez� | 2020-2021 Faal�yet Raporu
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UÇM Yol Har�tası



Ulusal Aşı Koord�natörler� �ç�n Orta Düzey Aşı Yönet�c�ler� Eğ�t�m� �le
özell�kle soğuk z�nc�r, aşılar ve güvenl� enjeks�yon malzemeler� �ç�n
Loj�st�k yönet�m� bağışıklamayı destekley�c� �let�ş�m ve sosyal
mob�l�zasyon atık yönet�m� ve aşı güvenl�ğ�n� İzleme aşı �le önleneb�l�r
hastalıkların sürveyansı bağışıklama h�zmetler�nde �zleme destekley�c�
denet�m ve değerlend�rme bağışıklama h�zmet sunumunun her
aşamasında performans ölçümü yerel düzeyde m�kro plan hazırlama
konularında aşılama h�zmetler� �le uğraşan her düzeydek� yönet�c�ler�n
ve sağlık profesyonel�n�n planlama, �zleme ve değerlend�rme becer�ler�
kazanması hedeflenmekted�r. Eğ�t�mler Rusça s�mültane tercüme
olanağı �le İng�l�zce olarak yürütülmekted�r.

Uluslararası Çocuk Merkez� | 2020-2021 Faal�yet Raporu
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Koruyucu Çocuk Sağlığı Programı Yayınları
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D�ğer Faal�yetler

 Erken Çocukluk Gel�ş�m� S�v�l Toplum Kuruluşları Platformu
 

UÇM, Erken çocukluk dönem�nde olan (0-8 yaş) tüm çocukların; sağlıklı,
mutlu, kend�ne güvenen, öğrenmeye devam eden ve var olan gel�ş�msel
potans�yel�ne ulaşmış b�reyler olması ve h�çb�r çocuğun ger�de
bırakılmaması v�zyonu �le oluşturulan Platforma, kurucu üye olarak
katılmıştır.

Platform üyeler� arasında b�lg� ve deney�mler�n paylaşılması ve �ler�ye
yönel�k stratej� ve akt�v�teler�n bel�rlenmes� amacıyla 18-21 Kasım 2021
tar�hler�nde düzenlenen kongre’de UÇM olarak “Çocuğa Yönel�k Ş�ddet�n
İzlenmes� : Har�talandırma” başlıklı b�r sunum gerçekleşt�r�lm�şt�r.

COVID-19 konusunda hem sağlık personel� hem de halkın özell�kle
korunma yöntemler�, aşılama ve çocuklarda görülen MIS-C konusunda
b�lg�lend�r�lmes� amacıyla l�teratür taraması özetler�, �le Dünya Sağlık
Örgütünün b�lg� materyal� Türkçe'ye tercüme ed�lerek webs�tes�nden
paylaşılmıştır.
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DSÖ Bağışıklama Eğ�t�m� ve Savunuculuğu İşb�rl�ğ� Merkez�
Faal�yetler�

DSÖ Avrupa Bölge Of�s� tarafından 2-3 Kasım 2021 tar�hler�nde çev�r�m�ç�
olarak düzenlenen “İşb�rl�ğ� Merkezler� Bölge Toplantısı” na Prof. Dr.
Tomr�s Türmen ve Dr. Arzu Kösel� katılmışlardır. Toplantıda, UÇM
tarafında sunulan poster d�kkat çekm�ş ve Avrupa Böles�nde Aşı Programı
Yönet�m Eğ�t�m� yapan öneml� b�r merkez olduğu vurgulanmıştır. 
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1994 yılında Kah�re'de toplanan B�rleşm�ş M�lletler (BM) Uluslararası
Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD), c�nsel sağlık ve üreme sağlığı
(CSÜS) ve haklarının b�rey�n ve toplumun kalkınması �ç�n gerekl� olduğu
konusunda küresel b�r görüş b�rl�ğ�ne varmış ve ülkeler�n pol�t�kalarını bu
yönde düzenlemeler�n� talep etm�şt�r .. 2019 yılında Na�rob�’de yapılan
ICPD 25. yıl değerlend�rmes�nde, bütün �y�leşmelere rağmen gel�nen
düzey�n yeterl� olmadığı, ülkeler�n �çler�nde  eş�ts�zl�kler�n  sürdüğü,
özell�kle genç kadın ve adolesanda a�le planlaması konusunda
karşılanmayan gereks�n�mler�n %30’lar düzey�nde olduğu,  �stenmeyen
gebel�kler�n tahl�yes� konusunda yeterl� �y�leşt�rmeler�n yapılamadığı, kadın
kanserler� ya da c�nsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmes�nde yeterl� yol
alınmadığı,  adolesan evl�l�kler  ya da c�nsel k�ml�k eş�ts�zl�ğ� konusunun
sorun olarak devam ett�ğ� saptanmıştır. Bu durumda, CSÜS haklarının
tanınması ve gel�şt�r�lmes� �ç�n desteklenmes� gerekl�l�ğ� her zamank�nden
daha fazladır. 

UÇM adolesan gençler ve kadınların CSÜS gereks�n�mler�n� karşılamak
�ç�n gereken h�zmetler ve müdahaleler �ç�n uluslararası gündem� yakından
tak�p ederek uluslararası ve ulusal ölçekte kanıta dayalı araştırmalar
yaparak savunuculuk, eğ�t�m g�b� müdahale programlarını yönetmekte,
pol�t�ka yapıcılar, sağlık yönet�c�ler� ve sağlık h�zmet sunucularına
uygulamaya yönel�k rehberler, eğ�t�m müfredatları, stratej�k pol�t�ka
belgeler� sunmaktadır.

UÇM savunmasız gruplar �ç�n çok yoğun mücadeleler vermekted�r.
Bunlardan bazıları Romanlar, engell� gençler, mültec�lerd�r. UÇM
Romanların özell�kle çocuk yaşta erken ve zorla evl�l�kler ve dolayısıyla
ergen gebel�kler sorununu gündem�ne alarak uluslararası Avrupa
ülkeler�ndek� Romanları b�r araya get�rerek CSÜS gereks�n�mler� �le çözüm
yollarını tartışmıştır. En savunmasız grupta yer alan görme engell�ler �ç�n
toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� ve CSÜS gereks�n�mler�ne yönel�k çeş�tl� çalıştay,
sem�ner ve eğ�t�mler yapmaktadır.

II. ADOLESAN, GENÇ VE KADIN SAĞLIĞI
PROGRAMI
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Program Kapsamındak� Yayınlar
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Uluslararası Çocuk Merkez�'nde öne çıkan  yayınlar



Başkanlar

UNFPA 2016-2020 Ülke Programı Değerlend�r�lmes� 
Yıl: 2019 

Fon veren Kuruluş: UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Of�s 

UNFPA 6. Ülke Programları 2016-2020 (Azerbaycan, Gürc�stan ve
Türk�ye) değerlend�r�lerek yen� ülke programlarına tavs�yeler ver�lm�şt�r.
Gelecek 7. Ülke programlarına saptanan öncel�k alanları ve sorunlar
üzer�nde durulması öner�lm�şt�r.
 
Kadına Yönel�k Ş�ddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 25 Kasım 
Yıl: 2019

Kadınlara ve kızlara yönel�k ş�ddet , dünyamızdak� en yaygın, ısrarcı ve
yıkıcı �nsan hakları �hlaller�nden b�r� olup, günümüzde dünyadak�
cezasızlık, sess�zl�k, damgalanma ve utanç neden�yle büyük ölçüde
b�ld�r�lmemekted�r.

Genel olarak, kend�s�n� kapsayan f�z�ksel, c�nsel ve ps�koloj�k formlarda
kend�n� göster�r:
·Eş ş�ddet� (dövüş, ps�koloj�k tac�z, evl�l�k �ç� tecavüz, kadın c�nayet�),
·C�nsel ş�ddet ve tac�z (tecavüz, zorla c�nsel davranış, �stenmeyen c�nsel
�l�şk�, çocuk c�nsel �st�smarı, zorla evlend�rme, sokak tac�z�, tak�p etme,
s�ber tac�z),
·İnsan t�caret� (kölel�k, c�nsel sömürü),
·Kadın sünnet� ve
·Erken ve zorla çocuk evl�l�ğ�.

Çocuğa Karşı Ş�ddet� önlemeye yönel�k c�nsel �st�smara yaklaşım �ç�n
Eğ�t�mler
Yıl: 2019

UÇM; IDV Ankara özel b�lkent laboratuvar okulları ve uluslararası okulları
�ç�n hem vel�lere özel hem de öğretmenler �ç�n Eğ�t�m düzenlem�şt�r.
Tamamı yabancı olan öğretmenlere Türk�ye’dek� çocuğa karşı c�nsel
�st�smara yönel�k mekan�zmalar, vel�lere yönel�k çocuklarını koruma yolları
ve c�nsel �st�smarın �şaretler�, başvuru mekan�zmaları anlatılmıştır.
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Türk�ye'de C�nsel Sağlık ve Üreme Sağlığı H�zmetler� ve Haklarına İl�şk�n
İzleme Raporu
Yıl: 2020
 
Fon veren Kuruluş: TAPV/AB destekl�

UÇM sadece yurtdışındak� adolesan, genç ve kadınların sağlığı ve haklarını
�zlememekte aynı zamanda Türk�ye’dek� gel�şmeler� de yakından
�zlemekted�r. Bu noktada özell�kle CSÜS ve haklarına er�ş�m konusunda
c�dd� sıkıntılar yaşanmaktadır. UÇM ve Başkent Ün�vers�tes� Kadın – Çocuk
Sağlığı ve A�le Planlaması, Araştırma ve Uygulama Merkez� (BÜKÇAM)
tarafından Türk�ye’de C�nsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) h�zmetler� ve
haklara er�ş�m, r�skl� gebel�kler ve anne ölümler�, a�le planlamasında
karşılanamayan gereks�n�m, gençler, genç kadınlar, göçmen kadınlar,
engell� gençler, LGBTİ+'ların CSÜS h�zmetler�ne er�ş�m� �le �lg�l� mevcut
durum ortaya konmuştur. Raporda l�teratür taraması �le son 6 yılı
kapsayan 451.846 yayın taranmış, önceden saptanan kr�terler
çerçeves�nde bunlardan 340’ı değerlend�rmeye alınmıştır. Der�nlemes�ne
görüşme ve odak grup tartışmaları yöntemler� kullanılarak yapılan n�tel�ksel
saha çalışması �le Türk�ye’dek� CSÜS h�zmetler� hem h�zmet� sunan hem de
h�zmet �ht�yacı olan toplam 80 k�ş�n�n görüşler�, uygulamaları ve
deney�mler� değerlend�r�lm�şt�r. Bu rapor �le CSÜS ve haklarının
savunuculuğunda b�l�m �nsanları, akadem�syenler, sağlık yönet�c�ler�, ve hak
savunuculuğu yapan S�v�l Toplum Kuruluşları (STK)tarafından
kullanılab�lecekt�r. Ayrıca, toplumun farklı kes�mler�nde CSÜS �le �lg�l�
haklara �l�şk�n farkındalığın artırılması ve a�le planlaması �le �lg�l� n�tel�kl�
h�zmet ve modern yöntemlere başvuruların artırılması da sağlanacaktır.
Durum anal�z raporuna aşağıdak� l�nkten ulaşılab�l�r.

http://www.�cc.org.tr/uploads/documents/Kas�m%202021/Durum_Anal�z_R
aporu.pdf 

“Türk�ye’de C�nsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durum Anal�z� Raporu”nun
lansmanı 28 N�san 2021 tar�h�nde Prof. Dr. Ayşe Akın, Prof. Dr. Tomr�s
Türmen, Dr. Ayşegül Es�n ve Dr. Sare Mıhçıokur’un katılımıyla
gerçekleşm�şt�r.
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Rapor hakkında çıkan medya haberler�
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16 Günlük Kadına Yönel�k Ş�ddete  Karşı Akt�v�zm Kampanyası 
Yıl: 2020-2021

Kadına yönel�k ş�ddet, �ster kamusal �ster özel yaşamda olsun, kadınlara
yönel�k f�z�ksel, c�nsel ve ps�koloj�k zarara yol açab�lecek eylemlerd�r.
Önlenemeyen kadına yönel�k ş�ddet eylemler�, kadınların toplumda yasal,
sosyal, pol�t�k ve ekonom�k eş�tl�k elde etme fırsatlarını tehl�keye
atmaktadır. Kadına yönel�k ş�ddete karşı toplumda farkındalık yaratmak,
soruna yönel�k kamuoyunu b�l�nçlend�rmek amacıyla 1999 yılında
B�rleşm�ş M�lletler (BM) Genel Kurulu kararı �le 25 Kasım, Kadına Yönel�k
Ş�ddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak �lan ed�lm�şt�r. 

Her ne kadar yaygın olsa da c�ns�yete dayalı ş�ddet kaçınılmaz değ�ld�r.
Önleneb�l�r ve önlenmel�d�r. Bu ş�ddet� durdurmak, hayatta kalanlara
�nanmakla, temel nedenlerle mücadele eden, zararlı sosyal normları
dönüştüren ve kadınları ve kızları güçlend�ren kapsamlı ve kapsayıcı
yaklaşımları ben�msemekle başlar. Pol�s, adalet, sağlık ve sosyal
sektörlerde hayatta kalanlara yönel�k temel h�zmetler ve kadın hakları
gündem� �ç�n yeterl� f�nansman �le c�ns�yete dayalı ş�ddete son vereb�l�r�z.
Farkındalığı artırmak �ç�n 2021 yılının teması "Turuncu Dünya: Kadına
Yönel�k Ş�ddete Ş�md� Son Ver!" saptanmıştır. Turuncu, kadınlara ve
kızlara yönel�k ş�ddetten arınmış daha aydınlık b�r geleceğ� tems�l etmek
�ç�n b�z�m reng�m�zd�r. Turuncu hareket�n b�r parçası olun!

25 Kasım, Uluslararası Kadına Yönel�k Ş�ddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü - 10 Aralık, İnsan Hakları Günü, 16 günlük Kadına Yönel�k
Ş�ddete Karşı Akt�v�zm Kampanyası, dünya genel�nde kadınlara ve kız
çocuklarına karşı ş�ddet�n engellenmes�ne karşı alınacak eylemler�n
harekete geç�r�lmes� �ç�n öneml� b�r fırsattır. Çok uzun b�r süre boyunca
cezasızlık, sess�zl�k ve damgalanma, kadınlara yönel�k ş�ddet�n pandem�k
oranlara tırmanmasına �z�n verm�şt�r - dünya genel�nde üç kadından b�r�
toplumsal c�ns�yete dayalı ş�ddete maruz kalmaktadır. Kadına Karşı
Ş�ddet� Sonlandırmak �ç�n B�rleş�n (UNITE) kampanyası kapsamında İhsan
Doğramacı B�lkent Ün�vers�tes� “Toplumsal Duyarlılık Projeler�” (TDP –
gönüllü öğrenc� kulübü) ve UÇM ortaklığında, B�lkent Ün�vers�tes� Merkez
Kampüs ve Doğu Kampüs’de her yer turuncuya boyanarak, kadına karşı
ş�ddet� önlemeye yönel�k farkındalık arttırılmıştır.

Uluslararası Çocuk Merkez� | 2020-2021 Faal�yet Raporu
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Kampanya kapsamında hazırlanan af�şler;

UÇM Halk Sağlığı Uzmanlar Derneğ� �le b�rl�kte Basın açıklaması
hazırlamış ve web s�tes�, sosyal medya mecralarından duyurmuştur.
(https://hasuder.org.tr/25-kas�m-kad�na-yonel�k-s�ddete-kars�-
uluslararas�-mucadele-gunu/)
UÇM-TDP ortaklığında Kadın C�nayetler�n� Durduracağız Palatform Eş
Başkanı Gülsüm Kav tarafından 26 Kasım 2021 tar�h�nde onl�ne “Kadına
Ş�ddete Farkındalık” toplantısı gerçekleşt�r�lm�şt�r.
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Kadınlara Yönel�k Ş�ddet�n Önlenmes�, Çocuk Yaşta Erken ve Zorla
Evl�l�kler �le Mücadele, Adolesan Gençler�n C�nsel Sağlık Sorunları İç�n
Savunuculuk Faal�yetler� 

İstanbul Sözleşmes� olarak b�l�nen Kadınlara Yönel�k Ş�ddet ve Ev İç�
Ş�ddet�n Önlenmes� ve Bunlarla Mücadeleye Da�r Avrupa Konsey�
Sözleşmes�’n�n uygulanmasına yönel�k savunuculuk faal�yetler�nde pek
çok kadın örgütü �le kurulan EŞİK Platformu faal�yetler�ne destek
ver�lm�şt�r. Konu �le �lg�l� HASUDER �ç�n basın b�ld�r�s� hazırlanmış ve
yayınlanmıştır.  

https://hasuder.org.tr/�stanbul-sozlesmes�ne-sah�p-c�k�yoruz/

Çocuk yaşta erken ve zorla evl�l�kler ve 18 yaş altı gebel�kler�n önlenmes�
adına HASUDER �ç�n basın b�ld�r�s� hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

https://hasuder.org.tr/cocuk-yasta-erken-ve-zorla-evl�l�kler-ve-18-yas-
alt�-gebel�kler-yasakt�r-kabul-ed�lemez-tesv�k-ed�lmez-suctur/
Türk�ye Sağlık Raporu 2020’de Ergen / Genç Üreme Sağlığı / C�nsel Sağlık
Sorunları ve bu Alandak� Gel�şmeler değerlend�r�lm�şt�r
https://docplayer.b�z.tr/200846519-Turk�ye-sagl�k-raporu-2020.html
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UÇM Çocuk Hakları Programı, evrensel kabul görmüş çocuk haklarının
toplumun tüm kes�mler� nezd�nde tanıtılması, yaygınlaştırılması ve
B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları Sözleşmes� ve d�ğer �nsan hakları
belgeler�nde alınan hakların çocukların hayatlarını �lg�lend�ren, etk�leyen
her alanda ben�msenmes�; h�çb�r ayrım gözetmeks�z�n uygulanması,
mevcut uygulamaların, h�zmetler�n �zlenmes�, değerlend�r�lmes� ve
raporlanması konusunda çalışmalar sürdürmekted�r. Bu çalışmaların
tamamını gerçekleşt�r�rken çocuk katılımının sağlanması UÇM’n�n öncel�kl�
alanlarındandır. 

III. ÇOCUK HAKLARI FAALİYETLERİ

Tüm b�reyler�n temel hak ve özgürlükler� uluslararası �nsan hakları
sözleşmeler� tarafından garant� altına alınmıştır. Ülkeler, çeş�tl�
sözleşmeler� onaylayarak bu hakların yer�ne get�r�lmes�n� ve korunmasını,
uygulanmasını, �zlenmes�n� ve yaygınlaştırılmasını garant� altına almak
�ç�n her türlü önlem� almak ve �lg�l� çalışmaları gerçekleşt�rmekle
yükümlüdürler. Her b�rey�n eş�t haklara sah�p olmasının yanı sıra, yıllar
�t�bar�yle özel �ht�yaçları olan,  güçsüz bırakılmış, hakları göz ardı ed�lm�ş
gruplar �ç�n odaklı çalışmaların yapılması �ht�yacı g�derek daha fazla kabul
görmekted�r. Örneğ�n, a�le �ç�nde, yerelde ya da ulusal düzeyde çocukların
söz sah�b� olmamasına karşı ver�len mücadele, özell�kle de son yıllarda,
çocukların kend�ler�n� �lg�lend�ren kararlara katılım hakkının çocuk hakları
savunucularının öncel�kl� gündem maddeler� arasına almasına ve �y�
örnekler�n yaygınlaşmasına önderl�k etm�şt�r.
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2019 – 2020 dönem�nde �k�nc�s� uygulanmış olan Çocuk Katılımı �ç�n
M�krofon programı da bu anlayışa uygun olarak hayata geç�r�lm�şt�r. 86
projen�n desteklend�ğ� bu çalışmalar �le b�r yandan çocukların örgütlü s�v�l
toplumun parçası olmaları onların k�ş�sel gel�ş�m� açısından destekley�c�
olurken öte yandan da çocuk haklarının �lerlet�lmes� �ç�n çalışan s�v�l
toplum kuruluşları kend� kapas�teler�n� gel�şt�rme fırsatı bulmuştur. Çocuk
katılımı, araştırma, konferans, kampanya ve projeler�n tasarımı, hazırlığı,
uygulanması, tak�b� �le değerlend�rmes�n�n yanı sıra var olan ulusal ve
yerel pol�t�kaların değerlend�r�lmes� ve yen� pol�t�kaların oluşturulmasında,
STK’ların ve farklı kurum ve kuruluşların kısa ve uzun vadel� stratej�ler�n�n
oluşturulmasında uygulanab�l�r. 
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Çocukların hayatlarını etk�leyen olumlu ve olumsuz gel�şmeler konusunda
�nsan hakları taahhüt ve uygulamalarının �zlenmes� ve raporlanması,
�nsan haklarının korunması ve �lerlet�lmes�n�n vazgeç�lmez b�r parçasıdır.
�zleme ve raporlama sonuçlarının �şaret ett�ğ� şek�lde hesap vereb�l�rl�ğ�n
arttırılması �le mümkündür. Bu nedenle, UÇM savunuculuk akt�v�teler�nde
farklı sev�yelerde �zleme ve raporlama çalışmalarının çıkılarını
kullanmaktadır. Son �k� yılda da, özell�kle de çocuğa karşı ş�ddet�n farklı
türler� �le �lg�l� resm� �stat�st�kler �le STK’lar tarafından üret�len ver�ler
�ncelenerek oluşturulan raporlar, Avrupa Konsey� ve B�rleşm�ş M�lletler
�nsan hakları mekan�zmaları nezd�nde yapılan savunuculuk çalışmalarının
temel�n� oluşturmuştur. 
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İzleme çalışmalarının çerçeves�n� öneml� ölçüde gel�şt�ren ve ulusal ve
bölgesel düzeyde çocuk haklarının �lerlet�lmes�ne öneml� katkılar
sağlayacak b�r çalışma da 2019 yılında başarı �le tamamlanmıştır. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemes� Çocuk Hakları Davaları Ver� Tabanının
Oluşturulması çalışması �le Türk�ye’de çocuk hakları alanında AİHM’n�n
yargısal korumasının daha etk�l� olmasını amaçlanmıştır. Çalışma �le
Türk�ye genel�nde 20 farklı barodan 77 avukata doğrudan ulaşarak,
AİHM’n�n çocuk haklarına �l�şk�n �çt�hattı görüşülmüş, tanıtılmış ve b�rl�kte
�ncelenm�şt�r.

Söz konusu �zleme, raporlama ve kanıt temell� savunuculuk çalışmalarının
gücü, UÇM’n�n s�v�l toplum ortakları �le b�rl�kte çalışma geleneğ�nden �ler�
gelmekted�r. UÇM’n�n 2012 yılındak� kuruluşundan ber�, Çocuğa Karşı
Ş�ddet� Önlemek �ç�n Ortaklık Ağı’nın sekretarya görev�n� yürütmekted�r.
2020 yılı 95 s�v�l toplum kuruluşu üyes� bulunan Ortaklık Ağı, gündemdek�
çocuk hakları �le �lg�l� tartışmalara kanıt, uzmanlık ve alan deney�m� �le
öneml� katkılarda bulunmuş, çocuk hakları alanındak� k�l�t konuların gen�ş
k�tlelerce farkında olmasına destek sağlamıştır.
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Tur�zm Sektöründe Çocukların Korunması ve Çocuğa Karşı Her
Türlü Ş�ddet�n Önlenmes� İç�n Et�k Kurallar ve Çalışma İlkeler�n�n
Oluşturulması Projes� (Çocuk Dostu Tur�zm Projes�) 
Yıl: 2020-2021
 
Fon veren Kuruluş: Hollanda Kral�yet� Ankara Büyükelç�l�ğ�

Çocuk Dostu Tur�zm projes�n�n en öneml� hedef�, Türk�ye’de sektör
paydaşları �le b�rl�kte, çocuk haklarına bütüncül ve s�stemat�k yaklaşan
sürdürüleb�l�r b�r anlayışın ben�msenmes� ve seyahat ve tur�zmde çocuk
haklarının tanınmasını, güçlenmes�n� ve çocuğa karşı ş�ddet�n önlenmes�n�
sağlamaktır. Bütüncül ve s�stemat�k yaklaşımın

sağlanab�lmes� �ç�n, çocuk odaklı et�k
kurallar ve davranış �lkeler� (Çocuk Dostu
Tur�zm Rehber İlkeler�) çok paydaşlı b�r
danışma kurulunun destekler� �le
oluşturulmuştur. Rehber İlkeler,
uluslararası kuruluşlar tarafından
hazırlanan ve  �nsan hakları ve �ş dünyası
�l�şk�s�n� �nceleyen b�r çok yayının
�ncelenmes� ve tur�zm sektörü&çocuk
hakları odağında değerlend�r�lmes� �le
oluşturulmuştur. Rehber İlkeler, tur�zm
sektörü paydaşlarına çocuk haklarının
korunması ve güçlend�r�lmes� �ç�n yol
göster�c� b�r belge olarak tasarlanmıştır.   

Ayrıca Çocuk Dostu Tur�zm Rehber İlkeler�,
Türkçe, İng�l�zce, Rusça, Felemenkçe,
Almanca, İsveççe, Fransızca, İspanyolca,
Arapça ve Farsça olmak üzere 10 d�lde
yayımlanmıştır.  
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Projen�n yaygınlaştırılması ve proje çıktılarının sektör tems�lc�ler� �le
paylaşılması anacıyla 22 N�san 2021 tar�h�nde Çocuk Dostu Tur�zm 
 D�yalog Toplantısı düzenlenm�şt�r. Toplantıya, Hollanda Kral�yet� Ankara
Büyükelç�l�ğ�, B�rleşm�ş M�lletler Dünya Tur�zm Örgütü, UNICEF, TÜRSAB,
TUREB, Skal Federasyonu başta olmak üzere tur�zm sektörünün önde
gelen kuruluşlarının tems�lc�ler� konuşmacı olarak katılım sağlamış;
toplantı, tur�zm sektörü paydaşları tarafından d�kkatle tak�p ed�lm�şt�r.
Toplantıya �l�şk�n haberler ulusal medyada yayınlanmıştır.

Çocuk Dostu Tur�zm yaklaşımının uygulanab�lmes� amacıyla, Gaz�antep,
Antalya ve Ankara’da bulunan p�lot �şletmelere ve Dedeman Oteller
Grubu’na yönel�k olarak 4 ayrı Çocuk Dostu Tur�zm eğ�t�m� düzenlenm�şt�r.
Eğ�t�mler, Çocuk Dostu Tur�zm Rehber İlkeler�'n�n uygulanab�lmes� ve
sektör çalışanlarının çocuk haklarına saygılı b�r h�zmet kal�tes� sunmaları
�ç�n gerek duyulan temel b�lg�, tutum, sosyal becer�ler�n�n kazandırılması
amacıyla yapılmıştır. Eğ�t�mlere, 26 konaklama tes�s�nden üst düzey 83
tur�zm profesyonel� katılım sağlamış; kend�ler�ne “Çocuk Dostu Tur�zm
Eğ�t�m Sert�f�kası” takd�m ed�lm�şt�r.
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Çocuk Dostu Tur�zm Eğ�t�m Programı’na katılım sağlayan otellere Proje
kapsamında hazırlanan görünürlük ve farkındalık malzemeler� çocuk
m�saf�rler� �le paylaşmaları �ç�n �let�lm�şt�r. 
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Çocuk Dostu Tur�zm yaklaşımının yaygınlaştırılması amacıyla çocuklara
yönel�k “Çocuk Dostu Tur�zm An�masyon F�lm� hazırlanmıştır. An�masyon
f�lm�, İng�l�zce, Almanca ve Rusça alt yazılı olarak sosyal medyada
yaygınlaştırılmıştır. An�masyon f�lm�ne https://www.youtube.com/watch?
v=JP0g_3tWqqA adres�nden ulaşılab�lmekted�r.

Çocuk Dostu Tur�zm Proje Toplantıları
1- Kültür ve Tur�zm Bakanlığı Basın ve Halkla İl�şk�ler Müşav�r�
Sayın Zafer Demez �le 16 Şubat 2021 tar�h�ndek�
Toplantımızdan
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Mustafa
Uygur, ICC

Çağıl Met�n
Balcı, ICC



2- TÜRSAB Orta Anadolu BTK Başkanı Sayın Cevat Eng�n Şah�n �le 
1 N�san 2021 tar�h�ndek� Toplantımızdan
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3- TUREB Başkanı Sayın Suat Tural �le 9 N�san 2021 tar�h�ndek�
Toplantımızdan



4- Çocuk Dostu Tur�zm Şeh�rler� �le 23 N�san 2021 tar�h�ndek� Toplantımızdan

5- Marmara SKAL DERNEĞİ �le 25 Mayıs 2021 tar�h�ndek� Toplantımızdan
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6- 24 Haz�ran 2021 tar�h�ndek� Uluslararası A�le, Gençl�k ve Çocuk Tur�zm�
İdares� Toplantısı

7- Dedeman Hotels and Resorts Internat�onal- Yönet�m Kurulu Başkanı �le
Toplantımızdan
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1- Gaz�antep P�lot Hotel
Uygulaması, 

20-21 Mayıs 2021

2- Antalya Oteller� Eğ�t�m�, 
24-25 May 2021

3- Ankara P�lot Oteller�
Eğ�t�m�, 

14-15 Temmuz 2021

4- Dedeman Oteller� Eğ�t�m, 
11 Ek�m 2021
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Proje UNICEF’�n tekn�k desteğ� �le 2021 yılında yürütülmüştür. Proje kapsamında
yürütülen üç temel çalışmada farklı yaklaşım ve güçlend�rme çalışmaları �le
adalet s�stem�n�n çocuk dostu �şlem ve prosedürler açısından desteklenmes�
amaçlanmıştır. Projen�n üç temel çıktısı aşağıda özetlenm�şt�r. 

1. Çocuklara Yönel�k H�zmetler�n Har�talandırılması
30.04.2021 tar�h ve 31470 sayılı Adl� Destek ve Mağdur H�zmetler�
Yönetmel�ğ�’n�n 78/� maddes� Adl� Destek Müdürlükler�nde yürütülmes� beklenen
h�zmet har�talaması çalışmalarına atıfta bulunmakta ve şöyle denmekted�r:
“Müdürlüğün yetk� alanı �çer�s�nde bulunan kamu kurum ve kuruluşları
tarafından mağdurlara ve adl� desteğe �ht�yaç duyan k�ş�lere sunulan
h�zmetler�n daha etk�n ve bütüncül şek�lde sunumunu sağlamak �ç�n h�zmet
har�taları çıkarmak.”. İlg�l� madde bu çalışmanın ana dayanağını
oluşturmaktadır. 

Har�ta Çalışması Adl� Destek ve Mağdur H�zmetler� Müdürlüğü bünyes�nde
görev yapan uzmanların kullanımı �ç�n hazırlanmıştır. Çalışmada elde ed�len
b�lg�ler �le har�talama metoduna �l�şk�n örnekler�n, �lg�l� uzmanların mağdurlara
ve adl� destek gereks�n�m� olan çocuklara yönel�k uygulamaları sırasında, etk�l�
yönlend�rme yapab�lmeler� ve çocuklara yönel�k h�zmet sunan kurum ve
kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� �ç�nde çalışab�lmeler�ne olanak sağlaması amaçlanmıştır.
Bu kapsamda 5 p�lot �le �l�şk�n anal�z yapılmış ve örnek har�talar
oluşturulmuştur. Yanı sıra her �ldek� Adl� Destek Müdürlüğü’nün kend� har�tasını
oluşturab�lmes� �ç�n yöntem öner�s� de gel�şt�r�lm�şt�r. Öner�len har�talama
yöntem� �le uzmanların hem Çocuk Koruma Kanunu çerçeves�nde alınacak
tedb�r kararlarının uygulanmasında yetk� ve sorumluluğu olan kurum ve
kuruluşlar hem de tedb�r kararı olmaksızın çocukların uygun h�zmetlere
yönlend�r�lmes� �ç�n sorumluluğu ve h�zmetler� olan kurum ve kuruluşlar
hakkında, �l bazında detaylı b�lg�lere sah�p olmaları ve bu b�lg�ler� yönlend�rme
ve vaka yönet�m� aşamalarında kullanmaları amaçlanmaktadır. Çalışma
süres�nde çocuklara h�zmet sunan çok sayıda kamu kurumu tems�lc�s� �le
der�nlemes�ne görüşmeler yapılarak kamu kurumlarının �ş b�rl�ğ� de sağlanmıştır. 

Adl� Destek ve Mağdur H�zmetler� Da�re Başkanlığı Kapas�tes�n�n
Çocuk Dostu İşlemler ve Prosedürler Konularında Güçlend�rmes�
Projes� 
Yıl: 2020-2021

Fon veren kuruluş: UNICEF
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Türk�ye’de Çocuk Dostu Adl�yeler: Uluslararası ve Bölgesel
Hukuk Kuralları, Standartlar ve Uygulama Üzer�ne B�r Rehber
Çalışması

Bu rehberde, çocuk dostu adl�yeler�n temel özell�kler� ve faal�yetler�
konusunda rehberl�k sunulmaktadır. Çalışma hazırlanırken Avrupa
Konsey�’n�n2 çocuk dostu adalet tanımı temel alınmıştır. Çocukların
sanıklar, mağdurlar ve tanıklar olarak adl�yelerde karşılaştıkları en öneml�
sıkıntıları ve zorlukları ele almak amacıyla sosyal çalışmacılar, avukatlar
ve savcılarla çevr�m�ç� toplantılar yapılmıştır. Bu toplantıların yanı sıra,
masa başı �nceleme metodoloj�s� kullanılarak bu rapor hazırlanmıştır. 

Raporda çocukların hem genel ceza mahkemeler�nde mağdur ve tanık
olduğu yargı süreçler�nde hem de özel Çocuk Mahkemeler�nde ve Çocuk
Ağır Ceza Mahkemeler�nde sanık oldukları kovuşturmalar bağlamında adl�
süreçler�n ne ölçüde çocuk dostu olduğu �ncelenm�şt�r. Adl�yedek� çeş�tl�
alanların ve görevler�n ne ölçüde çocuk dostu olduğu da ele alınmıştır. Söz
konusu alanlara adl�yedek� g�r�ş ve çıkışlar, mahkeme salonları, bekleme
odaları, avukatlar ve sosyal çalışma uzmanları �le görüşme odaları, Adl�
Görüşme Odaları ve alıkonma merkezler� de dâh�ld�r.
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D�j�tal Ortamlarda Çocuğa Yönel�k Ş�ddet: Çocuk Dostu Yöntemler ve
Adl� Süreçler Rehber�

Cov�d-19 salgını, d�j�talleşmen�n önem�n�n b�r kez daha anlaşılmasına
sebep olurken f�z�ksel olarak yapılamayan neredeyse her şey�n d�j�tal
ortama taşındığı, yaşam alışkanlıklarının değ�şt�ğ� ve dolayısıyla bütünüyle
hayatın etk�lend�ğ� b�r dönem�n de başlangıcı olmuştur. Cov�d-19
salgınının b�tmes� durumunda b�le, b�rçok günlük yaşam prat�ğ�n�n
değ�şeceğ� tahm�n ed�lmekted�r. Salgın, var olan eş�ts�zl�kler�n çok daha
net b�r şek�lde görünmes�n� de sağlamıştır. Yoksulluk, ayrımcılık, sınıf
eş�ts�zl�ğ�, haklara er�ş�m ve b�rçok farklı hak grubunun yaşadığı sorunlar
der�nleşm�şt�r. Çocukların da bu süreçten farklı şek�llerde etk�lend�kler�n�
söylemek mümkündür. Bu etk�ler�n öneml� b�r kısmı d�j�tal dünya �le
�l�şk�lend�r�leb�l�r. Çocuklar, en temel �ht�yaçlarından olan oyun oynamak,
eğ�t�m almak, sosyalleşmek vb. �ht�yaçlarını �mkanları ölçüsünde d�j�tal
ortamlardan karşılamaya başlamıştır. Burada altının ç�z�lmes� gereken en
öneml� nokta, dünyanın çeş�tl� yerler�nde halen d�j�tal fırsatlara er�şemeyen
çocukların olduğu gerçeğ�d�r. 

Dolayısıyla, d�j�tal ortamlara er�ş�p/er�şmemen�n de çocukların temel hak
ve özgürlükler�nden b�r� olduğunu unutmamak ve rehber� okurken de bu
b�lg�y� sürekl� hatırlamak gerek�r. Bu bağlamda, rehber�n b�r bölümünde
çocukların d�j�tal hakları ve çocukların korunması �k�lem�, korumacı
(paternal�st) ve özgürleşt�r�c� yaklaşımla tartışılmıştır.

D�j�tal ortamlardak� suçlar ve çocuklar �l�şk�s� üzer�ne düşünürken, çocuk
dostu adalet yaklaşımının �şaret ett�ğ� şek�lde hem mağdur hem suça
sürüklenen çocukların �ht�yaçlarını b�rl�kte düşünmek gerekl�l�ğ�n�n altını
ç�zmek gerek�r. Bu sebeple, bu rehberde hem çocuklara yönel�k d�j�tal
ş�ddet hem de çocukların d�j�tal ortamlardak� r�skl� davranışlarına
odaklanılmış, çalışmanın bütün alt başlıklarında da hem mağdur hem
suça sürüklenen çocukların �ht�yaçları göz önünde bulundurulmaya
çalışılmıştır. Her �k� çocuk grubunun �ht�yaçları odağında özelleşt�r�lm�ş ve
der�nlemes�ne çalışmaların sayısının artmasının da başka b�r �ht�yaç
olduğunu bel�rtmek gerek�r.
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Rehber�n �lk bölümünde, çocuklara yönel�k d�j�tal ş�ddet türler�, d�j�tal
ortam tanımı ve �l�şk�l� kavramlar b�r arada sunulmuştur. Bu kavramlar
çerçeves�nde, çocukların haklarına er�şmes� ve korunması �k�lem�
tartışması yürütülmüştür. Çocuk hakları temell� b�r yaklaşımla, bu �k�lem�n
ortaya çıkardığı sorunların çözümüne da�r çabaların, kalıcı b�r güçlenmey�
sağlayab�lmes� �ç�n taraflar ve sorumlulukları da rehberde ayrı b�r bölüm
olarak tanımlanmaya çalışılmış, y�ne Ekler bölümünde taraflar
bağlamında da destekley�c� çerçeveler sunulmuştur. Rehber�n �k�nc�
bölümü �se, Türk�ye Hukuk S�stem�nde d�j�tal ortamlardak� suçların
kapsamının yanı sıra, konuyla �l�şk�l� yönlend�r�c� olab�lecek Uluslararası
Sözleşmeler ve İlkeler rehbere eklenm�ş, bu konudak� en öneml�
uluslararası belgelerden b�r� olarak kabul ed�leb�lecek ve bu rehber�n
hazırlanma sürec�nde yayımlanan Çocuk Hakları Kom�tes�’n�n 25. Genel
Yorumu’na ayrıca yer ver�lm�şt�r. 
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Rehber�n �k�nc� bölümünün devamında, d�j�tal ortamlardak� suçlar b�ld�r�m,
soruşturma ve sonuç (suça yanıt) aşamaları özel�nde �ncelenm�ş, sorunlar
anal�z ed�lmeye çalışılmış ve öner�ler sunulmuştur. Rehber�n bu
bölümünde, çocuklara yönel�k d�j�tal ortamlardak� farklı ş�ddet türler�ne
�l�şk�n dava örnekler� de yer almaktadır. Bu örnekler, kavramsal çerçeve �le
�ncelend�ğ�nde adalet s�stem� çalışanları �ç�n öneml� faydalar sağlayab�l�r.
Rehber�n en sonunda �se, Türk�ye’den ve Dünya’dan �y� örnekler
paylaşılmaktadır. Örnek olarak rehbere eklenen bütün çalışmalar, oldukça
etk�ley�c� ve �lg� duyanlar �ç�n z�h�n açıcı n�tel�kted�r.

Rehber�n hazırlık aşamasında, Türk�ye’de ve Dünya’da hayata geç�r�lm�ş
çalışmalar �ncelenm�ş, alanda çalışmalar yapan k�ş�/kurumlarla �le
�let�ş�me geç�lm�şt�r. Ulaşılab�len k�ş�lerle çeş�tl� görüşmeler yapılmış,
görüşmec�ler�n görüşler� ve yönlend�rmeler� rehberde sunulan çerçeveye
katkı sağlamıştır. 



Küçük H�beler Aracılığıyla Çocukların S�v�l Topluma Katılımının
Desteklenmes� 
Yıl: 2018-2020

Fon veren Kuruluş: AB Türk�ye Delegasyonu

Bu projede çocukların ulusal ve yerel düzeyde akt�f vatandaşlar olmaları
�ç�n güçlend�r�lmes�; küçük h�beler aracılığı �le anlamlı çocuk katılımının
gerçekleşt�r�lmes� �ç�n çocukların ve s�v�l toplum kuruluşlarının
desteklenmes� amaçlanmıştır. Bu kapsamda küçük h�beler aracılığı �le
anlamlı çocuk katılımının gerçekleşt�r�lmes� �ç�n M�kro-Fon Programı
yürütülmüş Türk�ye genel�nde 86 s�v�l toplum kuruluşunun çocuk katılımını
�çeren çalışmaları desteklenm�şt�r. 
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Projen�n amaçları arasında;

• Çocuğa Karşı Ş�ddet� Önlemek �ç�n Ortaklık Ağı’nın ve çocuk hakları
alanında çalışan STK’ların �zleme/savunu ve raporlama kapas�teler�n�n
arttırılması,
• Türk�ye’de Çocuğa Karşı Ş�ddet Durum raporunun STK’ların katımlarıyla
hazırlanması ve yayımlanması,
• B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları Kom�tes�’n�n Türk�ye �le �lg�l�
değerlend�rme sürec�nde savunuculuk ve �zleme çalışmalarının yapılması,
• STK’ların katılımıyla 4 farklı konuda pol�t�ka notu gel�şt�r�lmes� yer
almaktadır



PROJE KAPSAMINDA HAZIRLANAN YAYINLAR

Uluslararası Çocuk Merkez� | 2020-2021 Faal�yet Raporu
44

 



Çocuklarla B�rl�kte Güçlüyüz projes�n�n temel hedef� Türk�ye’de çocukların
katılım hakkının desteklenmes�d�r. Çocukların katılım haklarının
desteklenmes� �ç�n bu proje kapsamında �k� yönlü b�r program
uygulanmıştır. Bunlardan b�r�, çocukların katılım haklarının çocuklarla
çalışan kurum ve kuruluşlarda (özell�kle s�v�l toplum örgütler�nde)
sağlanması �ç�n kurumların kapas�teler�n�n gel�şt�r�lmes�d�r. D�ğer� �se
çocuk katılım konusunda çocukların doğrudan desteklenmes� ve sürece
akt�f katılımlarının sağlanması olmuştur. Kurumların desteklenmes� �ç�n
çocuk katılımının sağlanmasında kurumların referans alab�leceğ� pol�t�ka
belgeler� �le çocuk katılımının farklı formlarına �l�şk�n b�lg� sağlayan
rehberler hazırlanmıştır. 
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Bu bağlamda Çocuk Katılımı Pol�t�ka Belges�, Çocuk Koruma Pol�t�ka
Belges�, Çocukların Dernek Kurma Haklarına İl�şk�n B�lg� Notu �le Çocuk
Haklarına Da�r Sözleşmen�n Başvuru Usulüne İl�şk�n İht�yar� Protokol B�lg�
notu hazırlanmıştır.

Kurum ve Kuruluşların çocuk katılımı konusunda desteklenmes�
aşamasında projen�n danışma kurulu görev�n� yürüten Çocuğa Karşı
Ş�ddet� Önlemek �ç�n Ortaklık Ağı’nın kapas�tes�n�n artırılmasına yönel�k
çalışmalar da hayata geç�r�l�rken tüm pol�t�ka met�nler� �le rehberler�n
hazırlanmasında Ortaklık Ağı’nın b�lg� ve deney�m�nden de
faydalanılmıştır. Böylece faydalı �çer�k oluşturma sürec�nde paydaş �ş
b�rl�ğ� sürec� de �şlet�lm�şt�r. 
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Öğrenc�ler�n İkl�m Kr�z�yle İlg�l� Etk�nl�kler�n� Duyurma Platformu �le
Toplantımızdan



Ortaklık Ağı’nın akt�f �ş b�rl�ğ� �ç�nde ulaşılan çıktılardan b�r� de proje
kapsamında Türk�ye’de Çocuğa Karşı Ş�ddet Durum Raporu 2020’n�n
hazırlanmış olmasıdır. Raporun yazım sürec�nde dört farklı danışma
kurulu toplantısı yapılarak hem Ağ üyeler�n�n hem de Ağ üyes� olmayan
ancak konu hakkında b�lg� ve deney�m� olan kurum ve kuruluşların katkısı
alınmıştır.

Projen�n �k�nc� ana programını �se çocukların katılım hakları açısından
doğrudan desteklenmes� oluşturmaktadır. Bu program kapsamında
“M�kro-Fon Küçük H�be Programı” yürütülmüştür. M�kro-Fon Programı �le
çocuklarla çalışan yerel s�v�l toplum örgütler� başta olmak üzere çok
sayıda s�v�l toplum örgütüne h�be desteğ� sağlanarak çocuk katılımı �le
organ�ze ed�len veya çocuk katılımını destekleyen faal�yetler
gerçekleşt�rmeler� sağlanmıştır. 

Başvurucular program kapsamında sunmuş oldukları projeler�ne,
projeler�n�n çocuk katılımını odak alıyor olmasına göre değerlend�r�lm�şt�r.
Bu durum sayes�nde d�ğer alanlarda çalışmalar yürüten -çevre, gençl�k,
göç, sanat, meslek�, vb.- kuruluşlara da kend� çalışmalarını çocuklarla ve
çocuk haklarıyla �l�şk�lend�rme fırsatı sunulmuştur. Bu süreç esnasında
çocuk alanından ve farklı alanlardan kuruluşların b�r araya gelmes� ve
b�rb�rler�nden öğrenme fırsatı yakalamış olmaları da oldukça öneml�d�r.

Program �çer�s�nde kuruluşlara toplam 574.003,92 TL m�ktarında fon
sağlanmıştır. Programın başlangıcı önces�nde düzenlenen açılış
toplantıları �le program �lg�l�lere tanıtılmış ve yaygınlaşması sağlanmıştır.
Bu faal�yetle programın b�l�n�rl�ğ�n�n artırılmasının yanı sıra muhtemel
başvurucuların eks�ks�z ve tam b�lg�ye ulaşab�lmes� hedeflenm�şt�r. 2-8-15
Şubat 2019 tar�hler�nde sırasıyla İstanbul, D�yarbakır ve Ankara’da
düzenlenen toplantılara 42 farklı kuruluştan toplam 52 k�ş� katılım
gösterm�şt�r. Bu toplantılara katılım gösterm�ş olan 42 kuruluştan 27’s�
(%65) daha sonrasında projeler� �le program �çer�s�nde yer almış ve
projeler�n� eks�ks�z b�r şek�lde gerçekleşt�rm�şt�r. Bu sayının tüm program
uygulayıcıları �ç�ndek� oranı �se %33’tür. Değerlend�r�len toplam 148
projeden 94 tanes� süreç �ç�n uygun bulunmuş ve program �çer�s�nde
desteklenmes�ne onay ver�lm�şt�r.
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Çocuklarla B�rl�kte Güçlüyüz Projes� M�kro-Fon H�be Programı’ndan destek
kalan kurumların yoğun katılımının olduğu b�r kapanış toplantısı �le
tamamlanmıştır. Kapanış etk�nl�ğ� de y�ne çocuk katılımı hedeflenerek
yapılmış ve çocukların konuşmacı ve panel�st olduğu ve süreç �çer�s�ndek�
deney�mler�n� paylaşma fırsatı buldukları b�r etk�nl�k düzenlenm�şt�r. 

M�kro-Fon Programının Uygulandığı İller
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Mikro-Fon Hibe Programı Kapanış Toplantısından



İnsan T�caret� �le Erken Yaşta Mücadele ve Zorla Evl�l�k Mağduru Göçmen
Çocukların Korunması Projes�
Yıl: 2019-2020

Fon veren Kuruluş: Uluslararası Göç Örgütü

Proje, göçmen nüfus �le çalışan kurumların ve h�zmet sağlayıcıların, �nsan
t�caret�ne �l�şk�n göstergeler�n anlaşılması, �nsan t�caret� �le erken ve zorla
evl�l�k (ÇEZE) �le �l�şk�l� vakaların tesp�t� ve �nsan t�caret� ve ÇEZE
mağdurları veya bu �k� konuda r�sk altında olan çocuklar ve a�leler�n�n
yönlend�r�lmes�nde, çocuk koruma s�stem�n� etk�n b�r şek�lde kullanmak
�ç�n vaka yönet�m� sürec�nde kapas�teler�n� arttırma çalışmaları yapılmıştır.  
Bu kapsamda göçmen nüfus �le çalışan kurum ve h�zmet sağlayıcılara
eğ�t�mler ver�lm�şt�r.
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Çocuğa Karşı Ş�ddet� Önlemek İç�n Ortaklık Ağı

S�v�l toplumun çocuğa karsı ş�ddet� önlemeye yönel�k �zleme rolünü
güçlend�rmek amacıyla kurulan �ş b�rl�ğ� “Çocuğa Karsı Ş�ddet� Önlemek
İç�n Ortaklık Ağı” olarak adlandırılmıştır. Ortaklık Ağı 2013 yılından bu
yana çocuklara karşı ş�ddet� önlemek amacıyla, s�v�l toplumun �zleme ve
savunu rolünü güçlend�rmek üzere çalışır. Ağ; çalışmalarında çocukların
haklarını yasal garant� altına alan, başta B�rleşm�ş M�lletler Çocuk
Haklarına Da�r Sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları
temel alır ve çalışmalarına yön ver�r. Ortaklık Ağı çalışmalarının
yönet�ş�m�n� sağlamak �ç�n b�r yürütme kurulu görev almaktadır.
Uluslararası Çocuk Merkez� ve ÖZ-GE Der, Çocuğa Karşı Ş�ddet� Önlemek
�ç�n Ortaklık Ağının (ÇKŞÖOA) kuruluşundan ber� sekreterya faal�yetler�n�
sürdürmekted�r. Ağın amaçları doğrultusunda sekreterya, faal�yetler�n
yürütülmes�nde koord�nasyonu ve Ağ üyeler� arasında b�lg� akışını
sağlamaktadır. Uluslararası Çocuk Merkez�, yürütmüş olduğu projeler
kapsamında Ortaklık Ağı üyeler�n�n kapas�teler�n� artırmak amacıyla çeş�tl�
faal�yetler düzenlem�şt�r. Ortaklık Ağı sekreteryası olarak Uluslararası
Çocuk Merkez�, her ay düzenl� olarak ağ üyeler�ne, beraber çalıştıkları
beled�yelere ve UNICEF’e ağ üyeler�nden haberler�n, dünyadan ve
Türk�ye’den çocuk hakları ve çocuğa karşı ş�ddet �le mücadele alanında
gerçekleşen �lerlemeler�n ve yen� yayınların yer aldığı çevr�m�ç� bülten
yollamaktadır. 2020 yılı �t�bar�yle Ortaklık Ağı’na üye 95 s�v�l toplum
kuruluşu bulunmaktadır.

Ortaklık Ağı Sosyal Medya İstat�st�kler�
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DSÖ “Küresel Hedeflere Katkı Sağlayan B�l�m İnsanı Ödülü”
 
DSÖ Avrupa Bölge Bürosu 69. Olağan Toplantısı 20-28 Mayıs 2019
tar�hler� arasında Dan�marka’nın Kopenhag kent�nde gerçekleşt�r�ld�.
Toplantıya Avrupa Bölges�’ndek� 53 ülkeden Sağlık Bakanları ve yetk�l�ler
katıldı. Avrupa’dak� temel sağlık sorunlarının masaya yatırıldığı
toplantılarda, sağlık s�stemler�n�n güçlend�r�lmes� ve f�nansmanı, bulaşıcı
hastalıklarla mücadele, ac�l sağlık h�zmetler� ve sağlıklı yaşam �ç�n hayata
geç�r�lmes� hedeflenen f�z�ksel akt�v�te çalışmaları ele alındı.
Avrupa Bölges�nde halk sağlığının �y�leşt�r�lmes�ne katkıda bulunan b�l�m
�nsanlarının ödüllend�r�ld�ğ� toplantıda Başkanımız Prof. Dr. Tomr�s
Türmen de yer aldı.  B�rçok b�l�msel yayına ve k�taplara �mza atmış, çok
sayıda ulusal ve uluslararası ödülün sah�b� Türmen’e  “Küresel Hedeflere
Katkı Sağlayan B�l�m İnsanı Ödülü”’nü Dünya Sağlık Örgütü Avrupa
Bölges� D�rektörü Dr. Zsuzsanna Jakab takd�m ett�.

Başkanımız Sayın Prof. Dr. Tomr�s Türmen'�n aldığı Ulusal ve
Uluslararası Arenada Takd�m Ed�len Ödüller

Prof. Türmen, Dünya Sağlık Örgütü’nün “Küresel Hedeflere Katkı
Sağlayan B�l�m İnsanı Ödülü” nü alan �lk Türk oldu.
Prof. Dr. Tomr�s Türmen

Ödülü alırken “herkes�n sağlık h�zmetler�ne eş�t b�r şek�lde er�şeb�lmes�
temel b�r �nsan hakkıdır. Toplumların kalkınmaları, refah düzeyler�n�n
artması her şeyden önce bu hakkın yaşama geç�r�lmes�ne bağlıdır” ded� 
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DİĞER HABERLER
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ASTOP’tan Uluslararası Çocuk Merkez�’ne “Üstün H�zmet Ve Başarı
Beratı”

Ankara S�v�l Toplum Kuruluşları Platformu’nun (ASTOP) her yıl 5 Aralık
Dünya Gönüllüler Günü'nde geleneksel olarak düzenled�ğ� "Üstün H�zmet
ve Başarı Ödüller�" tören� Ankara T�caret Odası Mecl�s Salonu'nda gen�ş
b�r katılımla yapıldı. Dernek Başkanımız Prof. Dr. Tomr�s Türmen ödülü
Türk�ye Ün�vers�tel� Kadınlar Derneğ� Ankara Şube Başkanı Sayın
Handan Çankaya’nın el�nden aldı.

“ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI BERATI”nı, alan Dernek Başkanımız Prof.
Dr. Tomr�s Türmen, gerçekleşt�rd�ğ� teşekkür konuşmasında “Derneğ�m�z�
katılımcılara tanıttıktan sonra gönüllüğün s�v�l toplumdak� yer�n�n
önem�ne vurgu yaptı. Ayrıca 5 Aralık 1934’te Gaz� Mustafa Kemal
Atatürk öncülüğünde TBMM’n�n bütün dünya ülkeler�nden önce Türk
Kadınına "Seçme ve Seç�lme Hakkı" ve d�ğer hakların tanınmasının
toplumdak� gel�şmeye olan katkılarından bahsett�kten sonra, katılan s�v�l
toplum örgütler�n� Derneğ�m�zle gelecekte �şb�rl�ğ�ne davet ett�. 



Olağan Genel Kurul Toplantısı

Uluslararası Çocuk Merkez� Derneğ�’n�n VI. Olağan Genel Kurul toplantısı,
22 Şubat 2020, Cumartes� günü saat 11:00’de, İhsan Doğramacı B�lkent
Ün�vers�tes� Merkez Kütüphane b�nasında bulunan Uluslararası Çocuk
Merkez� Derneğ� toplantı salonunda, 35 üyen�n katılımıyla
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Toplantıda 3 yıllık faal�yetler Dernek üyeler� �le paylaşılmış ve geleceğe
yönel�k planlar hakkında b�lg� ver�lm�şt�r. 
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Yönet�m Kurulu As�l Üyeler�:
Tomr�s Türmen

Tezer Kutluk
Kadr�ye Yurdakök
Phyll�s Erdoğan 
Ayhan Atlıman 

Mustafa T�ryak�oğlu
Gülsev Kale

 
 

2021 Ocak ayı �t�bar� �le Yönet�m ve Denet�m Kurul üyeler�m�z aşağıdak� l�stede
ver�lm�şt�r.

Yönet�m Kurulu Yedek Üyeler�:
Murat Yurdakök

Candem�r Seçmeer
Turgay Coşkun

Esra Fındık

Denet�m Kurulu As�l Üyeler�
Fat�h Erkan

Çağıl Tuğba Met�n Balcı
Reyyan Ayfer

Denet�m Kurulu Yedek Üyeler�
Arzu Kösel�
Sel�m Cesur

Aydın Ramazanoğlu
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