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“Çocuklar yarının büyüğüdür”. 
 

 

 

 

 

 



Değerli Veliler; 

 Okulumuzda yapılmakta olan kültürel, sosyal, sportif ve akademik çalışmalar hakkında sizleri 

bilgilendirmeye devam ediyoruz.       

*1 Kasım 2018 Perşembe günü rehberlik servisi tarafından 4. Sınıf öğrencilerine yönelik  “Verimli Ders 

Çalışma Metotları ve Sınıf Geçme Sistemi” konusunda seminer düzenlenmiştir. 

 

*05-09 Kasım 2018 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından 5.6.7.8. sınıf öğrencilerine proje 

dilekçeleri dağıtılmıştır.  

 

*5 Kasım 2018 Pazartesi günü 3. ve 4. Sınıf öğrencileri Topkapı Trafik Eğitim Parkına gitmiştir. 

 

* 9 Kasım 2018 Cuma günü rehberlik servisi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine  “Sağlıklı 

Beslenme” konusunda seminer düzenlenmiştir. 

 

*10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk okulumuzda yapılan tören ile saygıyla anılmıştır. 

 

*12 Kasım 2018 Pazartesi günü İlkokul öğrencilerimizin ders ve başarı durumlarını değerlendirmek 

üzere veli toplantısı düzenlenmiştir. Velilerimize öğrencilerimizin rubric raporları dağıtılmıştır. 

 

*14 Kasım 2018 Çarşamba günü Ortaokul öğrencilerimizin ders ve başarı durumlarını değerlendirmek 

üzere veli toplantısı düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin ara karneleri velilerine dağıtılmıştır. 

 

*12 Kasım 2018 Pazartesi günü 7. sınıf öğrencileri İstanbul Üniversitesi Rasathanesine gitmiştir.  

 

*12 Kasım 2018 Pazartesi günü 5. Sınıf öğrencileri Kalfayan Okulu’ndaki “Çocuk Haklarını Tanı” 

söyleşisine gitmiştir. 

 

*15 Kasım 2018 Perşembe günü 1. ve 2. Sınıf öğrencileri Topkapı Trafik Eğitim Parkına gitmiştir. 

 

*19 Kasım 2018 Pazartesi günü 2.3.4. sınıflarımız, 20 Kasım 2018 Salı günü 5.6.7.8. sınıflarımız 

okulumuza gelen Pratik Matematik ekibinin hazırladığı aktivitelere katıldılar. 

 

*19 Kasım 2018 Pazartesi günü Mezun öğrencilerimizden Yeraz Çağlayan tarafından 6.7.8. sınıf 

öğrencileri ile kendi okul hayatı ve hedefleri hakkında söyleşi gerçekleştirilmiştir. 

 

*23 Kasım 2018 Cuma günü “Öğretmenler günü” okulumuz tarafından coşkuyla kutlanmıştır. 

 

*27-30 Kasım 2018 tarihleri arasında ilkokul ve ortaokul veli ve öğrencilerine yönelik öğretmenlerimiz 

tarafından “Öğrenciler için Çocukluk ve Ergenlik Çağı Diyabeti” konulu seminer yapılmıştır. 



Değerli velilerimiz bu ay ki Rehberlik konumuz  “ÇOCUK HAKLARI”; 

 

 Çocuk hakları, tüm dünyada çocukların sahip olduğu hakları tanımlayan ve çocukların sahip 

olduğu hakların korunması olarak tanımlanabilir. Her çocuk, doğuştan bazı haklara sahiptir. Eğitim, 

sağlık, yaşama, barınma, cinsel ya da psikolojik sömürüye karşı korunma gibi haklara sahip olan 

çocuklar, yetişkinler ya da diğer çocuklar karşısında savunmasızdır. Bu nedenle çocuklara bazı hakların 

verilmesi ve bu hakların korunması, tüm çocuklar için çok önemlidir. 

 

Çocuk Hakları Nelerdir? 

İnsan hakları kavramının içinde düşünülmesi gereken çocuk hakları, günümüzde gelişmiş ülkelerde iyi 

bir şekilde korunurken, gelişmemiş ülkelerde çocuklar sömürüye uğramaktadır. Beslenme ve barınma 

gibi en temel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakılan çocuklar, eğitim hakkından da uzak kalmaktadır. 

 

Çocuk Haklarının İhlali 

Çocuk ya da yetişkinlerin sahip olduğu her hak, kanunlar ile belirlenmiştir. Ancak gelişmemiş ülkelerde 

bu kanunlar yeterli seviyede olmadığı gibi, uygulama açısından da başarısızdır. Günümüzde farklı 

ülkelerdeki milyonlarca çocuk; açlık gibi sorunlar ile mücadele etmek zorunda olduğu gibi, cinsel ya da 

psikolojik sömürüye uğramaktadır. Bunun yanı sıra, savaşlar nedeniyle her yıl yüz binlerce çocuk 

öldürülmektedir. 

 

Çocuk Hakları Nasıl Korunur? 

Çocuk haklarının ihlali, yalnızca gelişmemiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ya da gelişmiş ülkelerde de 

görülebilmektedir. Çocuk istismarı ya da çocukların kötü şartlarda işçi olarak çalıştırılması, ne yazık ki 

dünyanın her yerinde rastlanabilen bir durumdur. Bunun için Çocuk Hakları Platformaları, UNICEF, 

Uluslararası Af Örgütü gibi toplum kuruluşları çalışmalar yapmakta ve dünyanın her yerinde çocuk 

haklarını savunmaktadır. 

 

Çocuk Haklarının Önemi 

Çocuk hakları önem verilmesi ve herkes tarafından korunması gereken bir kavramdır. Çocukların sahip 

olduğu hakların genişletilmesi ve var olan haklarının sürdürülebilmesi için dünyanın her yerinde çalışma 

yapan birçok sivil toplum örgütü ve aktivist bulunmaktadır. Çocuklar, her daim geleceğimiz 

olduğundan, bu bilinçle hareket edilmesi ve çocuk hakları konusunda herkesin bilgilendirilmesi 

gereklidir. 

 

 

  



 Cenevre Çocuk Hakları Bildirisinde çocukların toplumda yetişkinlerden farklı bir yere sahip 

olduğunu, psikolojilerinin farklı olduğunu dolayısıyla farklı ihtiyaçlara sahip olduğu bildirilmiştir. 

Günümüzde çocuk haklarına yönelik belge 20 Kasım 1989 da Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği BM 

Çocuk Hakları Sözleşmesidir. 

Bu sözleşme 54 maddeden meydana gelmektedir. 54 Maddenin üstüne devletler istediği takdirde devam 

maddeleri ekleyebilmektedir. 

1. Her insan 18 yaşına gelene dek çocuk sayılır. 

2. Çocuk hakları verilirken, çocukların dil, din, ırk, görüş gibi ayrılıkları önemsenmez. 

3. Çocukları ilgilendiren yasalar çıkarılırken çocukların yararına olması her zaman ön plandadır. 

4. ÇHS’ de yer alan maddelerin uygulanması ve bu haklardan yararlanması için devletler elinden geleni 

yapmalıdır. 

5. Devletin çocuk hakları konusunda göstereceği çaba ebeveynler tarafından da desteklenmelidir. 

6. Yaşamak en temel haktır. Tüm insanların görevi çocukların hayatını korumaktır. 

7. Devletler her çocuğun ismini ve vatandaşlığını kayıt altına almalıdır. 

8. Çocuklara konan ad, vatandaşlık hakkı ve ailesi korunmalıdır bunlar zor kullanarak değiştirilemez bu 

gibi durumlarda devlet çocuğu koruyucu tavır takınmalıdır. 

9. Her çocuk ailesiyle yaşama hakkına sahiptir. Ancak aile çocuğa bakamıyorsa devlet çocuğu korumak 

maksadıyla ayrıca bir bakım sağlayabilir. 

10.  Her çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren her konuda görüşlerinin dikkate 

alınmasını isteme hakkına sahiptir. Herkesin çocukları dinleme, onların fikirlerini öğrenme ve onlara 

saygı gösterme sorumluluğu vardır. 

11.  Her çocuğun duygu ve düşüncelerini istediği şekilde açıklama hakkı vardır. Çocukların da başka 

kişilerin zarar görmemesi için gerekeni yapmaları gerekir. 

12.  Her çocuğun, kendi düşüncesini geliştirme ve istediği dini seçme hakkı vardır. Bu konularda 

çocukları büyüten yetişkinlerin de onlara yol gösterme hakkı ve sorumluluğu vardır. 

13.  Çocukların arkadaşlarıyla barış içinde toplanabilme, dernek kurabilme ya da derneklere üye olma 

hakkı vardır. 

14.  Hiç kimse çocukların onurunu kıramaz, onları küçük düşüremez, özel hayatına karışamaz. 

Çocukların bu hakkı yasalarla korunur. 

15. Her çocuğun sağlık hizmetinden yararlanma hakkı vardır.  

16. Hiç kimse, çocuklara karşı olan sorumluluklarını onlara zarar verecek şekilde kullanamaz. Devlet 

çocukların hiçbir zarara uğramaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. 

17. Çocukların okula gitme, oyun oynama hakkı vardır. Onlar yetişkinler gibi çalıştırılamazlar. Çalışmak 

zorunda kalırlarsa yapacakları iş onların sağlığı ve eğitimleri için sorun oluşturmamalıdır. 


