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ÇOCUKLARIN TOPLUMA ÇAĞRISI 

VE 

BİRİNCİ ÜSKÜDAR ÇOCUK ZİRVESİ SONUÇLARININ ÇOCUKLAR 

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Birinci Çocuk Zirvesi’ni düzenleyerek, biz çocukları, bilim insanları ve 

büyüklerimizle değerlendirmeyi amaçlayan Çocukların Şehri Üsküdar’ın 

Değerli Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e ve Çocuk Zirvesinin 

düzenlenmesine destek veren kurum, kuruluş ve üniversite hocalarımıza 

sevgi dolusu teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

Çocuk Zirvesi öncesinde bizimle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarından 

ve burada yapılan konuşmalardan yola çıkarak çocuk arkadaşlarımız adına 

sizlere çağrımızı ve taleplerimizi iletiyoruz. 

*** 

Bizi tanımlarken veya bizden bahsederken “çoluk çocuk” diye adlandırmayn, 

bizi net tanımlayın.  

Bizi çağırırken isimlerimizi ihmal etmeyin. 

Okul ve eğitim hayatımızda velimizsiniz, sürekli kendinizi veli diye 

adlandırmayın, annemiz, babamız, dedemiz, ninemiz yani ailemiz 

olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. 

Biz çocuğuz, çocukluğumuzu yaşamak isteriz. Bizi büyümüş de küçülmüş 

gibi hayal etmeyin, çocukluğumuzu yaşamamızın önünü açın. 

Bizi oyun tadında, sevgi ortamında, aile ikliminde geleceğe hazırlayın, bugün 

çocuğuz, yarın genciz, sonra da yetişkiniz. 

Bizi dijital bağımlılıkla suçlamayın, dijitali faydalı, fonksiyonel ve dengeli 

kullanmamıza yardımcı olun; siz de dijital bağımlı olmayın, bize iyi örnekler 

olun. 

Bize sürekli anlatmayın, arada bizi can kulağı ile dinleyin, biz sizi candan 

dinliyoruz. 

Bizim için oyun vazgeçilmezdir. Biz oyunla hayatı öğreniyoruz. Bizi oyunsuz, 

oyun mekânsız, oyun arkadaşsız bırakmayın.  

 

 



 

 

1. ÜSKÜDAR ÇOCUK ZİRVESİ 

Kardeşlik, Arkadaşlık, Akranlık 

25 KASIM 2021 

 
 
 

 

 

Çocukluk, sosyal bilimlerin ortak konularından biridir. Sizlerden bizi sadece 

eğitim konusu olarak değil farklı disiplinlerin imkânlarıyla değerlendirmenizi 

ve ihtiyaçlarımıza çözüm aramanızı bekliyoruz.  

Toplumun farklı kesimlerinde farklı sosyal, ekonomik ve kültürel gerçeklik 

hallerine bağlı farklı çocukluk tecrübeleri yaşanmaktadır. Dolayısıyla biz 

çocukların renkliliğini, çeşitliliğini, sıra dışılığını dikkate alacak bir yaklaşım 

sergilemenizi bekliyoruz. 

Günümüzde çocuklar ile yetişkinler arasındaki ilişkiler, geleneksel 

toplumlardaki hiyerarşik temelden başka bir yapıdadır. Bütün yaşanan 

değişmeye rağmen çocuklar ile yetişkinler arasındaki sınırlar tamamen 

ortadan kalkmamış ve çocukluk yok olmamıştır. Bizimle ilgili eğitim, kültür, 

şehir, aile başta olmak üzere tüm düşüncelerinizde ve politika 

tasarımlarınızda sosyal değişimi ve teknolojik dönüşümü dikkate almanın 

yanı sıra çocukluğun geleneksel boyutu olduğunu unutmamanızı istiyoruz. 

Kadim aile kurumu günümüze kadar önemini korumakla beraber hiç bu 

kadar değişmemişti. Bu değişimden en çok etkilenen çocuklardır. Böyle olsa 

da biz çocuklar ile abi-ablalarımız olan gençler için aile çok önemlidir. Lütfen 

bunun farkında olun. 

Aile bireyleri, akrabalar, komşular arasındaki iletişim, etkileşim biçimi 

çocuğun kişiliğini ve kardeşlik ilişkilerini derinden etkilemektedir. Lütfen 

birbirinize karşı saygılı olun, birbirinizi sevin, birbirinizin hakkına ve 

hukukuna dikkat edin. Böyle davranırsanız bize örnek olma bakımından en 

büyük sorumluluğunuzu yerine getirmiş olursunuz. 

Yapılan araştırmalar çocukların erken yaşlarda edindikleri sosyal becerilerle 

ileriki yıllarda gösterdikleri başarı arasında pozitif ilişki olduğunu 

göstermektedir. Öyleyse bizi sadece ders çalışması gereken varlıklar olarak 

düşünmeyin, arkadaşlıklarımızı ve sosyal faaliyetlerimizi ciddiye alın. 

Biz çocuklar için çocuk köyleri, çocuk parkları, oyun alanları, çocuk 

kütüphaneleri yapmanızı alkışlıyoruz, sizlere teşekkür ediyoruz. Bunların 

yanı sıra şehirleri çocuklara dost olacak şekilde planlar ve bütün bir şehri biz 

çocukların yaşamına göre inşa ederseniz işte o zaman size yıldızlı pekiyi 

veririz. 


