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•

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü
Sn. Nebi ÇELİK Sektörler Arası Çocuk Kurulu (SÇK) toplantısını genel olarak SÇK’nın
görevlerine, katılımcılarına ve bu toplantıdan beklenenlere değinerek toplantıyı açmıştır.

•

Bu toplantının hem yeni dönem için belirlenmiş olan öncelik alanlarını ve yıllık olarak planlanan
çalışmaları hem de önümüzdeki beş yıllık sürece ilişkin yönlendirmeleri de sağlayacak olması
bakımından oldukça önemli olduğunu belirtmiştir.

•

Strateji ve Bütçe Başkanlığının (SBB) başta Birleşmiş Milletler kuruluşları olmak üzere
ülkemizde faaliyet sürdüren tüm kalkınma işbirliği ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışmakta
olduğunu ve uluslararası kalkınma işbirliği çalışmalarını koordine ettiğini iletmiştir. Bu
kapsamda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçeve Belgesi (20212025)’nin ve UNICEF Ülke Program Dokümanı (2021-2025)’nın hazırlıklarının ortak çalışmalar
sonucunda tamamlandığı bilgisini vermiştir.

• 11. Kalkınma Planı kapsamında çocuklar ve gençler için önemli başlıklara yer vermiştir. Bu
kapsamda; Çocuğun üstün yararı temelinde; iyi olma hallerinin desteklenmesi, potansiyelini
gerçekleştirmeye yönelik imkânların artırılması ve fırsat eşitsizliğinin azaltılması temel amacı
altında aşağıdaki temel öncelik alanlarına değinmiştir.
o erken dönem çocukluk gelişimi
o çocuk işçiliği ile mücadele
o çocuk adalet ve koruma sisteminin güçlendirilmesi
o göçmen çocuk ve gençlerin toplumla bütünleşmeleri ve yaşam becerilerinin
güçlendirilmesi
o bağımlılıkla mücadele
o gençlerin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında aktif rol almaları
•

Bu başlıklara ek olarak ülkemizin ev sahipliği yaptığı geçici koruma statüsünde bulunan
nüfus kitlesine yönelik hem ulusal hem de uluslararası alanda kalıcı etkili politikalar
geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapmıştır.

• SBB ile UNICEF arasında imza aşamasına gelmiş; erken çocukluk gelişimi, çocuğa yönelik
bütçeleme ve veri eksiklerinin tespit edilmesi ve giderilmesi alanlarında hazırlanmış iş
planı hakkında bilgi vermiştir.
• Sn. NEBİ ÇELİK açılış konuşmasının son bölümünde Covid-19 ve bunun özellikle çocuklar
üzerine olan olumsuz etkilerine değinmiş; bu alanda yoğun mesai harcanması gerektiğini, bu
olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve telafisi için çalışmasının önemini vurgulayarak sözü
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açılış konuşmasını yapmak üzere UNICEF Ülke Direktörü Sayın Regina de DOMINICIS’e
vermiştir.
• Sn. DOMINICIS; Yeni Ülke Programı (2021-2025)’nın ilk SÇK toplantısı olduğuna
değinerek, SÇK toplantılarının önemine ve bu toplantılardan beklentilerine yer vermiştir.
Yeni Ülke Programının (2021-2025) devlet kurumları, çocuk ve ergen temsilciler, sivil
toplum kuruluşları temsilcileri ile yapılan kapsamlı toplantılar sonunda oluşturulduğunu dile
getirmiştir.
• Ülke Programının çocuklarla ilgili birçok konuya odaklanan Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçeve Belgesi ve 11.
Kalkınma Planı hedefleri göz önünde bulundurularak hazırlandığını iletmiştir. Bu yeni
programla özelikle;
1. Çocuklar için sağlanan ilerlemeyi sürdürmek ve kalan boşlukları azaltmak için sonuçları
hızlandırmak,
2. Sistemlerin adil olmasını ve politika uygulamasının en savunmasız kişilere ulaşmasını
sağlamak,
3. Yaşa özgü (0-6 yaş, gençler ve ergenler gibi) sorunlara yanıt vermek ve çok sektörlü ve
bütünsel politika ve programları teşvik etmek için entegre bir yaklaşım benimsemek,
4. Çocuk haklarına daha fazla yatırım için daha geniş bir paydaş grupları ile paylaşmanın en
önemli hedefleri olduğunu söylemiş ve bu kapsamda;
a) Mülteciler için yaygın eğitim ve hızlandırılmış öğrenme programları,
b) Çocuk adalet sisteminin iyileştirilmesi de dâhil olmak üzere çocuk koruma sistemlerinin
güçlendirilmesi,
c) Çocuk işçiliği ile mücadele için özel sektörle ortaklıkların güçlendirilmesi,
d) Ergenlerin katılımı ve sosyal uyum,
e) Çocuklara yönelik politika ve programları daha da geliştirmek üzere kanıt temelli yaklaşım
oluşturma ve veri güçlendirmenin yeni Ülke Programının ana başlıkları olduğunu dile
getirmiştir.
• 2021-2025 döneminde insani yardım ile kalkınma arasındaki ilişkiye daha çok odaklanılması
amaçladıklarını, UNICEF’in “sistemi güçlendirme yaklaşımı”nı benimsediğini ve Suriyeli
mülteci çocuklarla Türk çocukların bir arada yer aldığı daha geniş programları
önceliklendireceklerini belirtmiştir.
• Ayrıca, daha bütüncül çalışmaların gerçekleştirilmesini hedeflediklerini, program için
yaklaşık 4.3 milyon dolar merkezi bütçeden, 110 milyon dolar diğer kaynaklardan ve 300
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milyon dolar kadar bir miktarın ise acil durum yardımları olarak gelmesi muhtemel bir bütçe
belirlemiş oluklarını, (fonlar, bağışçılar, aynı zaman acil durum yardımları vb. kaynaklardan)
bu bütçenin bir önceki bütçeyle kıyaslandığında daha az gözükebileceğini ancak bu kaynağın
süreç içinde yeni fırsatlarla arttırılabileceğini iletmiştir.
• Sn. DOMINICIS; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ortaklık ve uzun
yıllardan beri yürüttükleri koordinasyon çalışmaları için teşekkür etmiş ve SBB ile ilk ortak
çalışma planını oluşturduklarından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Sözü 2021-2022
çalışma planlarının genelini ve alt başlıklarını sunmak üzere UNICEF’ten çalışma
arkadaşlarına bırakmıştır.
• UNICEF Temsilci Yardımcısı Sn. Nona ZİCHERMAN Genel Program Sunuşunu yapmıştır.
• UNICEF Sağlık Uzmanı Sn. Mehmet Ali TORUNOĞLU, Eğitim Uzmanı Sn. Mehmet
BULDU; Programın Erken Çocukluk Gelişimi bölümünü,
• UNICEF Program Uzmanı Sn. Nilgün ÇAVUŞOĞLU, Eğitim Uzmanı Sn. Kamil
KURTUL, Programın Ergenler bölümünü,
• UNICEF Çocuk Koruma Uzmanı Sn. Eylen SAVUR, Sosyal Koruma Uzmanı Sn. Emre
ÜÇKARDEŞLER Programın Çocuk ve Sosyal Koruma bölümünü,
• UNICEF Çocuk Koruma Uzmanı Sn. Göktan KOÇYILDIRIM, Programın Çocuk
Haklarına Yönelik Yatırımlar ve Hesap Verebilirlik Mekanizmaları bölümünü
sunmuşlardır.
• TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu altında yer alan Daimi Çocuk Hakları Alt
Komisyonu Başkanı Kocaeli Milletvekili Sn. Radiye Sezer KATIRCIOĞLU toplantıya
katılım sağlamıştır. Sn. KATIRCIOĞLU konuşmasında; çocuğun üstün yararı çerçevesinde
2 yıl önce kurulduklarını, bir çalışma planı hazırlayarak başladıkları çalışmalarına önemli bir
konu olan Çocuk İşçiliği ile Mücadele konusuna yer verdiklerini, bu kapsamda yürüttükleri
faaliyetlere ve METİP Projesi hakkında bilgiler vermiştir. Ayrıca bu alanda bir rapor hazırlığı
sürdürdüklerini ve televizyon ve dizilerde yer alan çocuklar konusunu da çalışarak raporu
Eylülde tamamlamayı düşündüklerini dile getirmiştir. Sn. KATIRCIOĞLU koruyucu ailelik,
engelli çocuklar ve terör kıskacında çocuklar konularında da önemli çalışmaları olduğunu,
UNICEF’ten tüm bu alanlarda destek beklediklerini ekleyerek konuşmasını tamamlamıştır.
•

Çocuk Hakları Koordinatörleri Sn. İnci YILMAZ ve Sn. Mustafa BÜTÜN’e söz
verilmiştir. Koordinatörler SÇK toplantısında bulunmaktan duydukları mutluluğu dile
getirmişlerdir.
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•

Kamu Denetçisi Sn. Özlem TUNÇAK; Kamu Denetçiliği Kurumu faaliyetleri hakkında ve
çocuk hakları alanında nasıl çalıştıkları ve UNICEF’le yaptıkları iş planı hakkında bilgi
vermiştir.

•

Türkiye Dawn Sendromlular Derneği, Engelli Çocuk Hakları Ağı ve Eğitimde Eşit Haklar
Platformu temsilcisi Sn. Fulya Solak EKMEN; çok güzel çalışmalar ve projeleri toplantıda
duyduklarını ancak bunların sahaya yansımalarının çok zor olduğunu iletti. Bazı örneklerle
özellikle ayrımcılıkla mücadele kapsamında yasal değişiklikler ve yeni düzenlemeler
yapılması gerekliliğini dile getirdi. Sn. EKMEN ayrıca Türk Ceza Kanunun 122. maddesinin
ayrımcılıkla mücadele ile ilgili bir madde olduğunu ancak nefret durumunun ispata dayalı
olmasına bağlı olduğuna değinerek, bu konuda değişiklik gerekliliğini iletmiştir.

•

Eğitim Reformu Girişiminden Sn. Burcu Meltem ARIK; kanıt temelli planlama ve çalışma
vurgusunu çok önemsediklerini, veri konusunda özelliklede alt kırılımlı veri ve yeni
göstergeler konusunda çalışılmasına ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. Projeleri ve etki
analizlerini bir yerde bulmanın, kamuoyuyla paylaşılmasının çok yararlı olacağını belirten
Sn. ARIK gençlerin ve çocukların karar alma süreçlerine etkin katılımını da önemsediklerini,
gençleri ve çocukları karar alma mekanizmalarının tüm süreçlerine katmanın da çok önemli
olduğunu eklemiş ve en çok kırılgan grupları etkileyen iklim krizi konusunun bu programda
nasıl ele alındığını sormuştur.

•

Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneğinden Sn. Zeynep Betül DEMİRSES; İnci ve
Mustafa’yı burada görmekten duyduğu mutluluk duyduğunu, kendisinin de bu komitelerde
çalışmış olduğunu ve daha önce çalışmış olan arkadaşları ile bir dernek kurduklarını
belirterek 21. yy yetkinlikleri kapsamında çocuklara ve gençlere bu imkânların sunulmasının
gerekliliğini ve gençlerin ve çocukların anlamlı katılımlarının önemini vurgulamıştır. STKkamu işbirliğinin önemine değinen Sn. DEMİRSES hak ihlallerine karşı ne yapılabileceği
ile ilgili bir videonun linkini katılımcılarla paylaşmış, bu faydalı belgelerin-yönlendirmelerin
ne kadar ulaşılabilir olduğunun da sorgulanması gerektiğini, alternatif iletişim desteklerini
güçlendirmenin önemini ve erişilebilirliklerinin artırılmasını kimseyi geride bırakmamak,
kapsamlı ve kapsayıcı düşünmenin gerekliliğini vurgulayarak sözlerini tamamlamıştır.

•

Kalkınma Atölyesi Kooperatifinden Sn. Ertan KARABIYIK; 20 yıldır çocuk hakları
üzerine çalıştıklarını belirterek başladığı konuşmasında Covid-19’un önemli bir kırılma
noktası olduğunu, genelde çok kırılgan gruplarla çalıştıklarını, yaklaşık 6 ay önce yaptıkları
bir alan çalışmasına göre Covid-19’un tarımda çocuk işçiliğini yüzde 10-15 oranında
arttırdığını tespit ettiklerini, sınırlı alanda dahi olsa tarımda belirli alanda yapılan bu
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çalışmada bu artışın ailelerin gelir kayıplarını telafi etmekten kaynaklandığını
söyleyebileceklerini vurgulamıştır. Sn. KARABIYIK diğer sektörler için bunu
söyleyemeyeceklerini, diğer sektörler için de benzer çalışmaların yapılması gerektiğini,
çocuk işçiliği ile mücadelede özel sektörün tedarik zincirinde çok aktif olması gerektiğini ve
bu çerçevede yeni Ülke Programı kapsamında özel sektörle işbirliği için yeni yöntemler
bulunmasının önemli olduğunu vurgulamıştır. Pandeminin pek çok alanda çalışırken
yenilikçi yöntemler geliştirilmesi gerektiğini gösterdiğini, geleneksel uygulamalarla yüksek
teknolojik uygulamaları bir araya getirecek yöntem ve uygulamalar gerektiğini, (ucuz
bilgisayar, kendi kendine öğrenme, akranlarından öğrenmeyi sağlayacak yeni yazılımlar
gibi) belirten Sn. KARABIYIK tarımda çalışan çocukların tamamının Covid-19 nedeniyle
eğitimden uzaklaştığını ileterek her zaman katkı vermeye hazır olduklarını ifade etmiştir.
•

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği Sn. Nurper ÜLKÜER; UNICEF’le erken çocukluk
gelişimi çalışması yaptıklarını belirterek yeni Ülke Programında yer alan erken çocukluk
gelişimi bakış açısından duydukları memnuniyeti belirterek 6 farklı STK’dan oluşan erken
çocukluk gelişimi STK platformunu kurduklarını ve onları temsilen de burada yer aldıklarını,
misyonlarının erken çocukluk gelişimi konusunda kanıta dayalı veri oluşturmak, bununla
ilgili teknik çalışmalara destek vermek, kırılgan gruplardan başlamak üzere kaliteli erken
çocukluk gelişimi hizmetlerinin, geliştiren bakım çerçevesinde oluşturulacak sistemde yer
almak olduğunu ifade etmiştir. Sn. ÜLKÜER, erken çocukluk gelişiminin çok sektörlü ve
sektörler üstü bir bakış açısı ile ele alınması gereken bir konu olduğunu vurgulayarak
sözlerini tamamlamıştır.

•

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden Sn. UMUT
KAYA; Şartlı Nakit Transferi Yardım Programını yürüttüklerini, her yıl yaklaşık 2,5 milyon
yoksul çocuğun eğitimden kopmaması için bu yardımın yapıldığını, bu kapsamda bir ABIPA projesi hazırladıklarını ve projenin bileşenlerinde sosyal yardım ve hizmetlerin bütüncül
olarak ele alınması ve çocuk koruma faktörünün sisteme entegre edilmesi başlıklarının
bulunduğunu belirtmiştir. Sn. KAYA, erken evlenme ve çocuk işçiliğine dahil olma riskinin
salgınla arttığını, bu konularda pek çok proje yönetildiğini ama bunların çok takip
edilemediğini ifade ederek okullar açılınca eğitimden uzaklaşan çocukları eğitime ulaştırmak
için çalışmalar yapılmasının ve bu konuda kampanya yürütülmesinin çok önemli olduğunu
vurgulamıştır.

•

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı Sn. İbrahim
Demircan; çocuk işçiliği ile mücadele konusunda Bakanlıklarının koordinatör bakanlık
olduğunu, bu konuda birinci ulusal programın 2005-15 yılları içinde tamamladığını, içinde
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bulunduğumuz dönemde 2017-2023 programının yürürlükte olduğunu, Ertan Bey’in
tespitlerini yerinde karşılamadıklarını, bu konuda geçerli bir verinin mevcut olmadığını iifade
ederek, Covid-19’la birlikte ülkemizin çok hızı aksiyon aldığını, oldukça koordineli
çalışıldığını bu konuda 81 ile yönerge hazırlayıp gönderdiklerini belirtmiştir. Mevsimlik
Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi (METİP) kapsamında
20 ilde 41 noktada çalışmalarının sürdüğünü, geçici alanlarda da temel altyapı, elektrik, su,
barınma işlerini yürüttüklerini ve sağlık kapsamında bulundukları alanlarda mevsimlik
tarımda çalışan ailelerin aşılanmalarını sağlayarak tüm kamu hizmetlerini sunduklarını
vurgulayan Sn. DEMİRCAN çocukların çok kapsamlı gelişimlerini sağlamak üzere sokakta
ve sanayide de ortak çalışmalar yaptıklarını, uluslararası alanda çok büyük bütçeli projeler
yürüttüklerini, istatistiklerle de başarılarının görülebileceğini belirterek ulusal bütçeden
önemli bir kaynağın gezici mevsimlik tarımda çalışan aileler için ayrıldığını eklemiştir. Sn.
DEMİRCAN son olarak, e-METİP’le e-devlet üzerinden gezici mevsimlik tarımda yer alan
aileleri ve çocuklarını izleyebildiklerini ve eğitim, sağlık gibi hizmetleri gecikmeden
verebildiklerini, bu sisteme sokakta ve sanayide çalışan çocukları da dahil etmek istediklerini
dile getirmiş ve toplantıdaki katılımcıların bunun hayata geçmesi için katkı sağlamaları
konusunda desteklerini talep ederek sözlerini tamamlamıştır.
•

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Sn. Denizhan Burak ÖZHAN; çocuk
işçiliği konusunda özellikle sanayi ve imalatta denetimde yer aldıklarını iletip bu konunun
önemine dikkat çekmiştir.

•

Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Sn. Feridun Cemal SOFUOĞLU; UNICEF’le
2016 yılından beri çalıştıklarını, çalışmaların sosyal uyum ve gençlik katılımı konusunda
olduğunu ve çocuk koruma programı, sosyal uyum ve Türkçe eğitimi konularını kapsadığını,
çocuk koruma programının 25 ilde 31 psikolog ile sahalarda ilerlediğini ve UNICEF’le
çalışmalarının 2021-2022 yıllarında da süreceğini ifade etmiştir.

•

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki
Eğitim Daire Başkanı Sn. Süleyman AKGÜL; çocuk işçiliğinin sanayi sektöründe önemli
bir konu olduğunu, 2016 yılından başlamak üzere ve 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi ile birlikte
mesleki eğim merkezlerinin alt yapısını güçlendirdiklerini, sektörde çalışan çocuk işçilerin
hem eğitimlerine devam etmelerini hem de daha vasıf kazanmalarını sağlamak üzere 2020
yılı Eylül ayında Mesleki Eğitime Kazandırma (MEK) programını başlattıklarını, projenin 1.
ve 2. dilimlerini tamamladıklarını, şimdiye kadar 10 okulda süren çalışmaların yılsonuna
kadar il ve okul sayısı artırılarak genişletileceğini iletmiştir.
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•

Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Sn. Gülderen ÖZDEMİR; genel olarak yürütülen
çalışmalara ve yürütülen projeler ilişkin iyi temennilerde bulunmuştur.

•

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mustafa
BİLİR; 2018 yılından bu yana UNICEF’le periyodik değerlendirme toplantıları yaptıklarını,
bu toplantıların önemli işlevler gördüğünü, bu toplantıların artırılmasının yararlı olacağını,
UNICEF’le çocuk hakları, çocuk koruma, koruyucu–önleyici hizmetler, çocuk işçiliği, geçici
koruma altındaki çocuklar, sosyal hizmet gibi pek çok alanda çalıştıklarını, bu ilişkinin daha
da güçlendirilmesinin yararlı olacağını ve genel bütçeden desteklenen Çocuk Araştırması ile
de ortaklıklarına yeni bir çalışma eklediklerini belirtmiştir. Sn. BİLİR ayrıca toplantı
sırasında engelli çocuklara ilişin birkaç husussun gündeme gelmesi ile ilgili olarak engelsiz
çocuk buluşmaları faaliyetleri hakkında da bilgilendirme yapmak istediklerini daha önceki
çocuk hakları temsilcilerinden birinin de görme engelli bir genç olduğunu belirterek sözlerini
tamamlamıştır.

•

Adalet Akademisinden Hâkim Sn. Süleyman KAYNAR; Adalet Akademisinin hâkim ve
savcıların meslek içi ve öncesi eğitimi konusunda tekel konumunda bir kurum olduğunu,
UNICEF’le birlikte 2011-15 “Çocuklar İçin Adalet Projesi Kapsamında” bir el kitabı
hazırlandığını, şimdilerde bu kitabın güncellenmesi için bir çalışma yapmayı planladıklarını
ve Çocuk Koruma Kanunu hakkında da eğitimler verdiklerini ifade etmiştir.

•

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel
Müdür Yardımcısı Sn. Hülya YAVUZ;

Engelli Hakları Sözleşmesini 2009 yılında

imzaladığımızı, bu sözleşmenin ciddi yükümlülükler getirdiğini, sosyal içerme esaslı bir
politikanın en önemli grubu ile çalıştıklarını, 2020-2030 engelsiz vizyon çalışmalarının
bulunduğunu, engelli çocuklar konusunun da çok önemli bir konu olduğunu, bu alanın ana
akımlaştırılması konusunda tüm katılımcılardan katkı beklediklerini belirtmiştir.
•

Sn. Nebi ÇELİK; önümüzdeki yıllara yönelik hedeflere ve beklentilere ilişkin görüşleri
almak üzere sözü diğer katılımcılara bırakmıştır.

•

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ARGE Daire
Başkanı Sn. Bayram İNCE; Çocuk Araştırması yapmayı planladıklarını, bu yaz döneminde
soru formunun tasarımının yapılacağını, veriye dayalı politika konusunun önemini, ihtiyaç
duyulan veri alanları konusunda katılımcılardan taleplerini beklediklerini, 2022 TÜİK Resmi
İstatistik Programına Çocuk Araştırmasını dahil edilmesine çalıştıklarını iletmiş, bu geniş
katılımlı yapının (SÇK) Türkiye’de çocuk alanında çalışan diğer AB ve BM kuruluşları da
eklenerek genişletilip genişletilemeyeceğine dair sorusunu sorarak sözlerini tamamlamıştır.
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•

Konuşma talep eden tüm katılımcılara söz verilmesini müteakip kapanış konuşması için söz
alan Sn. DOMINICIS; tüm katılımcılara teşekkürlerini ileterek, SÇK toplantılarında hem
genel konuların hem de özel alanların konuşulabileceğini, SÇK toplantılarında çocuk işçiliği,
erken çocuk gelişimi tematik alanlara odaklanılabileceğini belirtmiştir. Sn. DOMINICIS
veriler ve veri paylaşımından toplantı sırasında bahsedildiğine değinerek UNICEF’in yılık
raporunun Ocak ayından itibaren kamuya açık olduğunu, burada yapılan çalışmalar hakkında
bilgi verildiğini ve bu çalışmalara bağlantılar verildiğini belirtmiş, izleme faaliyetlerinin ve
çocuk haklarının mütemadiyen izlenmesinin doğru yolda olup olmadığımızı görmek
açısından önemini vurgulamıştır. Sn. DOMINICIS, gençlerin katılımının artırılmasının çok
önemsendiğini gördüklerini, bu konuya kendilerinin de çok önem verdiğini, özel sektörle
işbirliğinin öneminin de bugün dile getirildiğini, UNICEF’in ilk defa tematik odağı gençler
olan bir alanda iş dünyası ile istişare kurulunu hayata geçireceğini, iklim ve çevre konularının
çocuklara olan etkileri bağlamında öneminin dile getirildiğini ve UNICEF Ülke Programının
ülke öncelikleri uyumlu olmasının başarıyı getirecek en önemli unsur olduğunu eklemiştir.
Son olarak; çalışma planlarının ülke programı ile uyumlu olduklarını, bundan sonra tematik
üst düzey SÇK toplantıları düzenlenebileceğini belirtmiş, kurumlararası koordinasyon ve
işbirliğinin önemini vurgulayarak konuşmasını tamamlamıştır.

•

Sn. Nebi ÇELİK; toplantı süresince konuşulanlardan ve yeni bir Ülke Programı döneminde
olunmasından hareketle, işbirliği ve eşgüdümü artıracak yenilikçi uygulamalar ortaya
konmasının yararlı olacağına dair inancını dile getirmiş, Ülke Programı kapsamında
yürütülen faaliyetlerin, projelerin ve bunların sonuçlarının herkes tarafından takip edilip
bilinmesini sağlayacak bir model oluşturulmasının faydalı olacağını eklemiştir.

•

Sn. ÇELİK; herkese katılımlarından ve sabırlarından dolayı teşekkür etmiş ve UNICEF’in
yeni Ülke Programının tüm çocuklar için hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapatmıştır.
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