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GİR�Ş
Rengarenk Umutlar Derneğ�; çocuk hak ve özgürlükler� temel�nde uzun yıllar sahada çalışmış b�r grup akt�v�st

tarafından kurulmuştur. Rengarenk Umutlar Derneğ�, dezavantajlı mahallelerde yaşayan, r�sk altındak�, ayrımcılığa

maruz kalmış kadın ve çocukların fırsat eş�tl�ğ�n� sağlamak amacıyla hak temell� faal�yetler yürütmey� hedefleyen

D�yarbakır/ Sur merkezl� b�r s�v�l toplum örgütüdür.

Derneğ�n v�zyonu; Çocukların çocuk hakları temel�nde çocukluğunu çocuk g�b� yaşadığı, barış �ç�nde tüm hak ve

h�zmetlere eş�t b�r şek�lde ulaşab�ld�ğ� ve katılımlarının sağlandığı b�r çocuk dünyası... Bunu yaratmak �ç�n daha gen�ş

bölgelerde h�zmet veren, eğ�t�mde alternat�f uygulanab�l�r modeller gel�şt�ren, f�nansal ve �nsan kaynağıyla güçlü ve

sürdürüleb�l�r, ulusal ve uluslararası alanda örnek ve öncü b�r RUMUD olmak.

M�syonu �se; Çocukların günlük rut�n yaşantılarında, göç, çatışma ve doğal afetler dah�l her türlü kr�z zamanlarında,

her türlü �hmal ve �st�smara karşı koruyucu ve önley�c� çalışmalar yapmak. Barış kültürünü ve çocukların temel

hakları olan üstün yarar, yaşama ve gel�şme, katılım ve ayrımcılık yapmama doğrultusundak� çalışmaları çocuklarla

b�rl�kte yen�den �nşa etmek.

Bu belge Rengarenk Umutlar Derneğ�’n�n 2020-2023 dönem�nde �zleme çalışmalarına temel olan çocuk hakları

yaklaşımını, �zlemen�n yöntem ve araçlarını, �lke ve değerler�n� �çermekted�r. Ayrıca �zleme sonrasında

gerçekleşt�r�lecek çalışmaları �le 3 yıl �çer�s�nde �zleme yapılacak öncel�kl� alanlar da yer almaktadır. Belgen�n son

bölümünde �zleme çalışmaları temel�nde derneğ�n öz değerlend�rmes� bulunmaktadır.

I. TEMEL YAKLAŞIM

I.1.Çocuk Hakları
İnsanlar yalnızca “�nsan” oldukları �ç�n hak ve özgürlüklere sah�pt�r. Bu haklar herkes �ç�nd�r ve bu hak ve

özgürlükler�n hayata geç�r�lmes� yükümlülüğü devletlere ve kamu �dares�ne a�tt�r.  

Çocuk hakları �nsan haklarıdır ve her b�r çocuğun “onurlu, saygın, özgür, eş�t ve ad�l b�r yaşam” sürmes� amacıyla

onları koruyan ve özgürleşt�ren �nsan hakları alanın çok öneml� ve ayrılmaz b�r parçasıdır. 

B�rleşm�ş M�lletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmes� (ÇHS) çocukların haklarını en ayrıntılı ve kapsamlı b�r şek�lde ele

alan �nsan hakları belges�d�r. Sözleşme, çocukların en �y� b�ç�mde yaşamalarını ve kend�ler�n� tam anlamıyla

gerçekleşt�reb�lmeler�n� sağlamayı hedefler. Onların f�z�ksel, z�h�nsel, duygusal, sosyal ve ahlak� bakımdan özgür,

saygın, onurlu ve sağlıklı olarak gel�şeb�lmes�n� amaçlar

Çocuk Hakları Sözleşmes� BM Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989'da ben�msenm�ş ve o tar�hten bugüne değ�n dünyada

en fazla sayıda devlet tarafından �mzalanan �nsan hakları belges� olma özell�ğ�ne kavuşmuştur. Bu belge �le

devletlere çocuk haklarıyla �lg�l� dört temel �lke üzer�nden yükümlülükler tanımlamaktadır. Bu dört temel �lke;

çocuğa yönel�k ayrımcılık yasağı, çocuğun gel�şme ve yaşam hakkı, katılım ve çocuğun yüksek yararıdır. 



Hakların �hlal�ne �l�şk�n uygulamaları çok net şek�lde ortaya koyab�l�r ve böylece gel�şt�reb�lecekler�

pol�t�ka öner�ler�yle yerel ve ulusal düzeyde çocuk hakları pol�t�kalarına müdahale edeb�l�rler.

 

 

 

BM Çocuk Hakları Sözleşmes�’n�n devletlere çocukların haklarıyla �lg�l� tanımladığı üç temel yükümlülük

�se “saygı gösterme”,  “koruma”, “yer�ne get�rme”d�r.

Devletler�n Çocukların Hakları Alanındak� Yükümlülükler�
Saygı Gösterme (İhlal Etmeme) Yükümlülüğü: Çocuk haklarının kullanılmasına müdahale
etmemekt�r. Saygı duyma ya da �hlal etmeme yükümlülüğünü yer�ne get�rmek �ç�n devlet�n tüm
organlarının ve kuruluşlarının çocukların haklarının �hlal ed�lmes� ya da özgürlükler�n�n kısıtlanması
sonucunu doğurab�lecek şeyler� yapmaktan kend�n� alıkoymasıdır. 
Koruma Yükümlülüğü: Bu yükümlülük devlet�n ve organlarının çocukların k�ş� ya da grup olarak
haklarının başkaları tarafından �hlal ed�lmes�n� önlemek �ç�n gerekl� tedb�rler� almasını gerekt�r�r. Bu aynı
zamanda özgürlükler�n sınırlanmasının önlenmes�n� de �çer�r. 
Sağlama Yükümlülüğü: Bu yükümlülük, devlet�n çocukların haklarını korumak �ç�n �nsan hakları
enstrümanlarında tanımlanmış olan tedb�rler� alıp, gerekl� ortamı sağlamasıdır. 

I.2. Çocuk Haklarını İzleme
İzleme, temel ve s�stemat�k b�r süreç �le hakların devletler tarafından uygulanması, bu uygulamaların
değerlend�r�lmes� ve bu süreç �ç�nde hakların hayata geçmes�n� sağlama anlayışının b�r parçasıdır.
İzleme �nsan hakları standartlarıyla uyumlu olacak şek�lde, sürekl� ve s�stemat�k olarak ver� toplama ve
değerlend�rme sürec�ne �şaret eder. 
Çocuk haklarının �zlenmes�, b�r ülken�n mevzuat ve uygulamalarının uluslararası çocuk hakları standart
ya da normlarına uygun olup olmadığının anlaşılması �ç�n gerçekleşt�r�l�r. 
İzleme hükümetler ve uluslararası mekan�zmalar tarafından olduğu g�b� s�v�l toplum örgütler� tarafından
da yapılab�l�r. S�v�l toplum örgütler�n�n gerçekleşt�receğ� �zlemeler �le çocuk hakları uygulamaları
hakkında der�nlemes�ne b�lg� toplanab�l�r, �hlaller görünür kılınab�l�r. 

S�v�l toplum örgütler� çocuk hakları �zlemes� yaparak; 
Çocuk hakları maddeler�nden hang�ler�n�n yaygın olarak uygulanmakta olduğunu, 
Uygulamada karşılaşılan engeller ve zorlukları, 



İzleme yaptığı alanda gerçekleşen �hlaller� görünür kılmayı,

Bu �hlaller�n ve etk�s�n�n ortadan kaldırılmasını sağlamayı,

B�r daha gerçekleşmemes� �ç�n yapılması gerekenler�n yaşama geç�r�lmes�ne ve etk�l� pol�t�kalar

gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlamayı hedefler.

Rengarenk Umutlar Derneğ� gerçekleşt�receğ� �zleme çalışmalarında bu yaklaşımı temel alırken 2022-

2024 Stratej� Belges�nde yer alan mevcut durum değerlend�rmes�ne ve stratej�k hedefler�ne bağlı kalır.

İzleme Stratej�s�; derneğ�n, stratej�k hedefler� arasında yer alan “Çocuk Hakları İzleme Merkez�’n�n

Kurulması” altında ele alınmalıdır. 

II. NEYİ, NASIL ve KİMLE İZLEMEK?
1. Amaç
Rengarenk Umutlar Derneğ� (RUMUD); yerel ve ulusal düzeyde çocuk hakları pol�t�kalarını çeş�tl�

öznelerle b�rl�kte �zlemeye çalışır. RUMUD tüm �zleme çalışmalarında; 

İzleme çalışmaları RUMUD �ç�n ayrıca “erken uyarı” s�stem� olarak da kabul ed�l�r. Yan� RUMUD �zlemes�n�

yaptığı alanlara �l�şk�n elde ett�ğ� ver�ler�; faal�yetler�n� yönlend�rmede, stratej� gel�şt�rmede, araç ve

yöntemler�n� bel�rlemede kullanır. Benzer b�r amaç bölgede çocuk haklarıyla �lg�l� çalışmalar yürüten

kamu ve s�v�l alan �ç�n de geçerl�d�r.

RUMUD �k� tür �zleme yapar:

a. Durum �zlemes� 
�. İnsan hakları �hlaller�n�n �zlenmes� 

��. Mevzuat değ�ş�kl�k tasarıları ve yasalaşma süreçler�n�n �zlenmes�

���. Yasa ve pol�t�kaların uygulamalarının �zlenmes� 

 �v. İnsan hakları kurumlarının kuruluş ve gel�şmeler�n�n �zlenmes� 

b. Vaka �zlemes� 
�. Dava konusu ed�lm�ş b�r olayla �lg�l� hukuk� sürec�n �zlenmes�

��. B�r �ht�yaç sah�b�ne sunulan destek ve rehab�l�tasyon h�zmetler�n�n �zlenmes� 

 ���. B�r olaydak� d�ğer müdahale b�ç�mler�n�n �zlenmes� 



Yerel yönet�mler,

Merkez� yönet�m

İlg�l� Bakanlıklar

Yargı Mekan�zmaları

Uluslararası İnsan Hakları Mekan�zmaları

Ulusal İnsan Hakları Mekan�zmaları

Medya

S�v�l toplum örgütler�

İnsan Hakları Örgütler�

Çocuk Alanında Çalışan Örgütler ve G�r�ş�mler 

Barolar 

Meslek Odaları ve Send�kalar

Gazetec�ler

Meslek Elemanları

Çocuklar

Ebeveynler

2. K�m� ve Ney� İzler?
RUMUD yerel ve ulusal düzeyde; �hlaller�, yasal düzenlemeler�, uygulamaları, yargıyı ve uluslararası �nsan

hakları mekan�zmalarını �zler. Buna bağlı olarak �zleme yapacağı kuruluşlar ve alanlar şöyled�r:

3. K�mle B�rl�kte İzleme Yapar? 
Bölgede çocuk hakları �hlaller�n� görünür kılacak, ver�ler� ortaklaştıracak b�r s�stemat�ğ�n bulunmaması

sebeb�yle RUMUD �zleme çalışmalarında �şb�rl�kler� kurmayı önemser. İzleme çalışmalarında kurulacak

�şb�rl�kler� etk�l� savunuculuk yapab�lecek araçları sunacaktır.

RUMUD’un �zleme çalışmalarını b�rl�kte yürüteb�leceğ� kuruluşlar şöyled�r:

İzleme yapılacak alana göre; her grupla farklı araç ve yöntemlerle �zleme yapılacaktır. RUMUD b�rl�kte

�zleme çalışması yapacağı grupların, çocuk haklarını �zleme konusunda güçlenmes�ne �l�şk�n çalışmalar da

yürütecekt�r.
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Çocuklarla �lg�l� tüm meslek elemanları

Ebeveynler

Medya

Uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde mevzuat (Yasa, yönetmel�k, sözleşme, genelge vb.) 

Medya taraması

III. İZLEME SÜRECİ

1.Ver� Kaynakları

RUMUD çocuk hakları konusunda en uzman k�ş�ler�n çocuklar olduğunu düşünür ve bu yüzden öncel�kl� ver�

kaynağı ve �zleme ortağı olarak çocukları kabul eder.

Çocukların yanı sıra; 

RUMUD’un ver� kaynaklarını oluşturur.

2. İzleme Yöntemler�

RUMUD �zleme çalışmalarında �k� temel yöntem kullanır:

Vaka Temell� İzleme: Çocuk hakları �hlal�ne yol açan çeş�tl� uygulamanın, �hmal�n tanımlanmasını, görünür

kılınmasını �çer�r. 

Gösterge Temell� İzleme: Gösterge, toplanan n�cel ve n�tel ver�ler�n, kamuoyu ve pol�t�ka yapıcılar �ç�n anlamlı

b�r formda özetlenmes�d�r. Hazırlanan çocuk hakları göstergeler� �le b�r yükümlülüğü yer�ne get�rmek �ç�n

devlet tarafından göster�len ya da göster�lemeyen gayretler�n sonucunu ve ne ölçüde yer�ne get�rd�ğ� ölçülür.

3. İzleme Araçları

RUMUD yapacağı �zleme çalışmalarında her alana ve her hedef grubuna özgü araçlar seçer. Genel olarak

bel�rled�ğ� �zleme araçları şöyled�r:

Anket

L�teratür taraması

Saha Çalışmaları

Yüz Yüze Görüşmeler- Mülakat

Odak Grup Çalışmaları

Mahkemeler�n İzlenmes�

Yer�nde �zleme ve denetleme
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Doğruluk; ver�ler�n man�püle ed�lmeden kanıta dayalı olarak elde ed�lmes� ve yorumlanması.

G�zl�l�k; k�ş�sel ver�ler�n ancak anon�mleşt�r�lerek kullanılması �le k�ş� güvenl�ğ�n�n sağlanması

Tarafsızlık; olay veya durumu ele alırken objekt�f yaklaşmak

C�ns�yete Duyarlılık; kız, oğlan ve LGBTİ+ların c�ns�yet k�ml�kler�ne dayalı karşılaştıkları durumu açığa

çıkarır b�r çalışma planın yapılması ve saha çalışmasında c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlanması. 

RUMUD gerçekleşt�rd�ğ� �zleme çalışmalarını tamamladıktan sonra hedefler�ne uygun olarak;

Topladığı ver�ler� raporlaştırarak ulusal ve uluslararası çocuk hakları mekan�zmalarıyla, kamuoyuyla,

�lg�l� kamu �dares�yle paylaşır.

Özell�kle vaka temell� �zleme sonucunda ortaya çıkan hak �hlaller�yle �lg�l� hukuk� süreçler yürütür ya da

yürütülmes�n� sağlar.

Ver�ler� �nsan hakları ve çocuk hakları örgütler� �le paylaşarak etk�l� ortak savunuculuk stratej�ler�

gel�şt�r�lmes�n� gerçekleşt�r�r.

İzleme sonuçlarını temel alarak merkez� ve yerel yönet�m�n çocuk haklarına da�r pol�t�kalarını etk�lemek

�ç�n savunuculuk yapar.

İhlal�n ortadan kalkması ve cezasız kalmaması �ç�n çalışmalar yürütür, �şb�rl�kler� kurar.

Denet�m mekan�zmalarının �şlet�lmes�n� sağlar.

İhlallere karşı pol�t�kalar üretmek �ç�n dayanışma süreçler�n� başlatır, yen� �tt�faklar kurar.

Standartlaşma
İzleme sürec�n�n bel�rl� b�r standartta gerçekleşmes� gerek�r. RUMUD standartlaşmayı sağlamak �ç�n

uluslararası �nsan hakları belgeler�n� temel alır ve �zleme yapacak k�ş�lerle �zleme çalışması önces�nde

güçlend�rme, ortak d�l gel�şt�rme konularında hazırlık çalışmaları yapılır. Bu standartlaşmayı sağlamak �ç�n

çeş�tl� form, d�g�tal araçlar, programlar vb. kullanır.

4. İzleme Çalışmalarında Temel İlkeler
RUMUD genel stratej� belges�nde yer alan temel �lkeler�n�n yanı sıra �zleme çalışmalarında aşağıdak� �lkeler�

temel alır:

RUMUD, �zleme çalışmalarında çocukların katılımını sağlamayı ayrı b�r �lke olarak kabul etmekted�r.

Çocuklarla b�rl�kte �zleme yapmak üzere et�k �lke ve kuralları ayrıca bel�rleyecekt�r.

 

IV. İZLEMEDEN SONRA
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 1 Hak temelli, Eşitlik, Katılımcılık, Hesap verebilirlik/ Şeffaflık, Çok dillilik, Çocuk Odaklılık

 
 



Kr�z ve Olağanüstü Dönemlerde (Çatışma, Küresel Salgın, Afet , Ekonom�k Kr�z, vb.) Çocuk Haklarının

İzlenmes�

Çocukların Anad�l Kullanımının İzlenmes�

Erken yaşta ve zorla evl�l�kler

Erken çocukluk eğ�t�m�nde fırsat eş�tl�ğ�

RUMUD’un �zleme çalışmaları kapsamında öz değerlend�rmes�nde aşağıdak� tesp�tler temel

alınmaktadır:

Özell�kle bölgede yaşanan çatışma dönem�n�n ardından kamu kurumlarına er�ş�mde, d�yalog ve

�şb�rl�kler�nde kısıtlılık söz konusudur.

Bölgedek� yerel yönet�mlere kayyum atanmış olması yerel yönet�m �zleme çalışmalarında engel

oluşturab�lmekted�r.

RUMUD’un �zleme yapacağı yerel alanın bulunduğu bölge çatışmalı pol�t�k b�r alanda bulunmaktadır. Bu

durum çocuk hakları �hlaller�n�n yoğun olab�lmes�ne yol açarken �zleme çalışmasında; güvenl�k, b�lg�ye

er�ş�m g�b� konularda sınırlılıklar yaratab�lmekted�r.

RUMUD ek�b� �zleme sonuçlarını paylaşarak değ�ş�m yaratmaya katkı verecek uluslararası çocuk hakları

mekan�zmaları hakkında yeter� kadar b�lg� sah�b� değ�ld�r.

RUMUD b�zzat hak �hlaller�n�n yaşandığı sahada faal�yet yürüten b�r dernek olduğu �ç�n çocuk hak

�hlaller�ne �l�şk�n ver�ye ulaşma olanakları gen�şt�r.

Derneğ�n �zleme çalışmaları �ç�n ayırdığı b�r bütçe ve �nsan kaynağı oluşturulmaya başlanmış ve bu

konuda �zleme stratej�ler� �le �lg�l� stratej�ler�n� güçlend�rmey� hedefleyerek eylem planlarının hazırlıkları

sürmekted�r. 

VI. 2022-2024 YILLARI ARASINDA İZLEME YAPILACAK ÖNCELİKLİ ALANLAR

*Çocukların Oyun Hakkı ve Çocuk İşç�l�ğ� g�b� gerçekleşt�r�len �zleme çalışmaları bell� per�yodlarla

karşılaştırmalı olarak �zlenmeye devam eder.

VII.İZLEME ÇALIŞMALARINA DAİR ÖZ DEĞERLENDİRME
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 2 Çocuklarla çalışma ilke ve kurallarının hazırlanması ve forma eklenmesi 

 


