
Katılım Yolları: Başlangıçlar, Fırsatlar ve Yükümlülükler	  
	  

Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 12.1 
maddesi doğrultusunda karar vermede çocuk katılımının geliştirilmesi 
için yeni bir model 	  
Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Birleşik Krallık’da çocuk katılımı profilini 
yükseltmiştir. Hart’ın ‘katılım basamağı’ bu alanda en etkili model olmuştur. Bu çalışma katılımın beş 
seviyesine göre alternatif bir model sunmaktadır. 1. Çocuklar dinlenir. 2. Çocuklar görüşlerini ifade 
etmede desteklenir. 3. Çocukların görüşleri dikkate alınır. 4. Çocuklar karar verme sürecine dahil 
edilir. 5. Çocuklar karar vermede yetki ve sorumlulukları paylaşır. Ayrıca katılımda üstlenme 
aşamaları her seviyede ‘başlangıçlar’, ‘fırsatlar’ ve ‘yükümlülükler’ olarak tanımlanır. Böylece bu 
model katılımı planlayan araç olarak kullanılmak üzere 15 sorudan oluşan mantıklı bir dizin sağlar. 	  

Giriş	  

Çocukların karar verme sürecinde yer almalarına yönelik münferit çabalar yıllardır sürmektedir ancak 
(örneğin Neill ,1962; Holt, 1974; Hoyles, 1989) Birleşik Krallık hükümetinin Aralık 1991 yılındaki 
Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin onayı konunun İngiltere’de tartışılması için 
güçlü bir teşvik sağlamıştır. Şu anda çocuk katılımı, konuya adanmış gelişen bir literatür ile daha önce 
görülmemiş boyutta bir gündeme sahiptir. 	  

Çocuğun karar vermeye katılma hakkının esası sözleşmenin 12.1. maddesinde belirtilmiştir.	  

Taraf devletler, kendi görüşlerini oluşturma yetisine sahip olan çocuğun bu görüşlerini kendisini 
etkileyen her konuda özgürce ifade etme hakkını sağlayacaktır. Çocuğun görüşlerine yaşına ve 
olgunluğuna uygun olarak ağırlık verilir. 	  

Madde 12 Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin en radikal ve etki alanı en geniş hususu (örneğin, Hart, 
1992; Lansdown, 1995) ve çocukların yaşamlarının neredeyse her alanında en yaygın olarak ihlal ve 
göz ardı edilen hükümlerinden biri olarak tanımlanmıştır. Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler 
Komitesi, Birleşik Krallık Hükümetlerinin Sözleşmeye dair ilk raporuna cevaben kesin bir öneri 
getirmiştir:	  

Özellikle çocuğun yüksek yararıyla ilgili Madde 3 ve çocuğun görüş bildirme hakkı ve bu görüşlere ağırlık verilmesiyle ilgili 
Madde 12 yasama ve yönetmeye ilişkin önlemlerde çocuğun hakkının yürürlüğe konmasına yönelik yürütülen politikalarda 
Sözleşmenin genel ilkelerinin kapsama alınmasına büyük öncelik verilecektir. Taraf Devletin çocukların aile ve topluluk 
içindekiler dahil olmak üzere kendilerini etkileyen kararlara katılmasını sağlayacak daha ileri mekanizmaların 
oluşturulmasına yönelik olanakları dikkate alacağı belirtilmiştir. (Çocuk Hakları Komitesi, 1995)	  

Sözleşmenin Birleşik Krallık uygulamasını izlemek üzere 1992 yılında kurulmuş bağımsız bir organ 
olan Çocuk Hakları Geliştirme Birimi, Madde 12’yi çalışmalarının odak noktası yapmıştır. 90’lar 
boyunca Çocukları Koruyun, Çocuk Derneği, NCH Çocuklar için Hareket ve Ulusal Çocuk Bürosu 
dahil olmak üzere başlıca ulusal STKlar çocukların katılımını giderek artan bir şekilde programlarının 
merkezine yerleştirmiştir.	  

Bu aynı zamanda ilkelerin aydınlatılmasını (Hart, 1992; Lansdown, 1995), iyi uygulamanın 
belgelenmesini (Willow, 1997; Shier, 1996; Adams & Ingham, 1998), pratik ‘nasıl yapılır’ 
kılavuzlarını (Treseder, 1997; Miller, 1997; Save the Children/Çocukları Kurtarın, 1996), ve üçünü 
bir araya getiren kitapları içeren çocukların katılımı konusunda bir dizi yanının artmasına yol açmıştır. 
Aynı zamanda büyüyen bir akademik literatür ( Verhellen, 1996a, 1996b, 1997; Milner and Carolin, 



1999) ile çocuklar ve gençlerin kendileri tarafından hazırlanan değerli yayınlar bulunmaktadır 
(’Rights for Us Group’, 1994; the Young Researchers’, 1998; ’CR2000 Team’, 1999).	  

Bu literatürün çoğunda Roger Hart’ın Katılım Basamağı (Tablo 1) benzersiz şekilde etkili olmuştur 
Bu model ilk olarak 1992 tarihli Hart'ın Çocuk Katılımı: Sembolikten Yurttaşlığa yapıtında 
görülmüştür ama sonrasında defalarca yenilenmiştir (Hart, 1995, 1996, 1997; Lansdown, 1995; 
Miller, 1997; Adams & Ingham, 1998). Bu modelin kendisi yine de Arnstein'ın 1969 tarihli ‘Yurttaş 
Katılımı Merdiveninin 8 Basamağı’nın bir uyarlamasıdır. Hart'ın modelinin etkisi 1995'te Save the 
Children/Çocukları Kurtarın grubu tarafından yapılan bir araştırma sonucu onaylanmıştır (Barn and 
Franklin, 1996). Barn ve Franklin Birleşik Krallık kurumlarında, hangi teori ve modellerin katılımda 
faydalı olduğu sorusunu içeren bir anket gerçekleştirmiştir. En çok bahsedilen 2 model Hart'ın katılım 
merdiveni ve Paulo Freire'nin teorileri olmuştur. Anketi cevaplayanların çoğu çalışmalarının belli bir 
model ve teoriden çok gençleri güçlendirme/yetkilendirme ve gençlere saygı gibi genel esaslara 
dayandığını söylemişlerdir. 	  

Bu çalışma, alana göre değerlendirilmek üzere alternatif bir model sunmaktadır. Bu modelin kaynağı  
Birleşik Krallık Madde 31 Eylem Ağı çalışmalarıdır (Shier, 1998). Daha spesifik olarak Madde 31’e 
yönelik sanat, serbest zaman ve kültürel kurumlara özel danışmanlık yapmak üzere 8-12 yaş arası 
çocuklar olanak veren ve çocukları destekleyen Çocuk Danışmanlık Şeması uygulamasından yola 
çıkılmıştır. (Shier, 1999) 	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 1 : Çocuk Katılım Merdiveni 	  

 	  

Yeni model Hart’ın çalışmalarına çok şey borçludur. Amaç sadece katılım merdiveninin yerine 
geçmek değil, uygulayıcıların katılım sürecinin farklı boyutlarını keşfetmelerine yardımcı olacak ek 
materyaller sunmaktır.	  

Önemli olan bir fark ise bu modelde, Hart’ın merdiveninin en alt 3 basamağını oluşturan 
manipülasyon dekoratif ve sembolik olarak belirtilmiş katılımın olmadığı basamaklara eş değer hiçbir 
şey olmamasıdır. Birçok uygulayıcı Hart’ın modelinin en etkili işlevinin bu basamakları kapsaması 
olduğunda hemfikirdir çünkü bu, uygulamalarında katılımın olmadığı basamakları fark edip bertaraf 
etmelerine yardımcı olmuştur. İronik biçimde Hart'ın modelinin en pratik faydası daha olumlu katılım 



tiplerini sınıflandırmasından çok bu sahte katılım tiplerini ortaya koymuş olmasıdır. Hart modelinin 
etkisinden dolayı, her durumda kıyaslamanın bu merdivene göre yapılması kaçınılmazdır ve aşağıdaki 
tartışma boyunca referans alınmıştır.	  

Model 	  

Bu model (Tablo 2) katılımın 5 seviyesine dayanır. 	  

1. Çocuklar dinlenir.	  
2. Çocuklar görüşlerini ifade etmede desteklenir.	  
3. Çocukların görüşleri dikkate alınır.	  
4. Çocuklar karar verme süreçlerine dahil edilir. 	  
5. Çocuklar karar vermeyle ilgili yetki ve sorumlulukları paylaşır.	  

Katılımın her seviyesinde bireylerin ve kurumların sürecin güçlendirilmesine olan katkılarının 
farklılaşan dereceleri olabilir. Model başlangıçlar, fırsatlar ve yükümlülükler olmak üzere her 
seviyede katılımın üç evresini tanımlayarak buna açıklık getirmeye çabalar. 	  

Her seviyede, uygulayıcı o seviyeyi uygulamaya hazır olur olmaz yani kişisel sorumluluk ya da belli 
bir şekilde çalışmaya yönelik niyetin bildirilmesiyle bir başlangıç oluşur. Bu sadece bir başlangıçtır 
çünkü bu aşamada amacı gerçekleştirmek için fırsat bulunmayabilir. 	  

İkinci aşamada, fırsat uygulayıcının ya da örgütün pratikte çalışır hale getirebilecek ihtiyaçları 
karşılandığında ortaya çıkar. Bu ihtiyaçlar kaynakları (mesai dahil), becerileri ve bilgiyi (belki eğitim 
boyunca) yeni yaklaşımların gelişimini veya sabit görevlere yeni yaklaşımları içerebilir. 	  

Son olarak yükümlülük, kabul edilen örgüt politikası ya da bu seviyede takımın oluşturulması için 
gereken ortam gerçekleştiğinde belirlenir. Bu takımın da uyması gereken bir yükümlülük olur. Belirli 
bir şekilde çalışma, çocukların belirli seviyede katılımını sağlama böylece sistemde yerleşik hale 
gelir. 	  

Bu model her seviyenin her aşamasına basit bir soru sağlar. Soruları cevaplayarak, okuyucu şu anki 
duruma karar verebilir ve katılımın seviyesini arttıracak bir sonraki adımı kolaylıkla tanımlayabilir. 
Aslında, bir katılımcının diyagram üzerinde tek bir noktada düzgünce konumlandırılmış olması	  
olası değildir. Farklı seviyelerde ve farklı aşamalarda olabilirler. Farklı görevlerle ilgili olarak ya da 
çalışmalarının yönlerinde farklı pozisyonlarda  da olabilirler.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Tablo	  2:	  Katılım	  Yolları	  	  

	  

Katılım	  Seviyeleri	  

Seviye 1 : Çocukların görüşleri dinlenir.	  

Bu seviyenin gerektirdiği yalnızca şudur: çocuklar görüşlerini ifade etmeyi üstlendiklerinde sorumlu 
yetişkinler tarafından gerekli özen ve dikkat ile dinlenmelidir. Ancak bu seviyeyi bir üst seviyeden 
ayıran temel fark; dinleme eyleminin sadece çocuk bir fikir beyân etmek istediği zaman yapılmasıdır. 



Önemli karar noktalarında çocuğun fikrini öğrenmek için hiçbir organize çaba gösterilmez veya 
herhangi bir fikir gelmezse bu konuda endişe duyulmaz. Sıklıkla ifade edilen bir inanışa göre, 
çocuklar kararlara katılmakla ilgilenmez. Bunun yerine oyun oynamak veya istediği eylemi yapmak 
için rahat bırakılmak isterler. Fakat bu inanışın aksine, çocukların kendilerine sorulduğu takdirde daha 
çok söz hakkına sahip olma arzusunu kuvvetli bir şekilde ifade ettikleri pek çok raporda belirtilmiştir.	  

Bu seviyenin ilk adımı olan başlangıçlar evresi, çalışan kişi/ekibin dinlemeye hazır ve açık olmasını 
gerektirir. İkinci adım olan fırsatlar evresi ise dinlemeye uygun ortam oluşturacak bir çalışma şeklinin 
benimsenmesini gerektirir. Örneğin, konuşmak için uygun, sessiz bir zaman ve mekâna erişim 
sağlanması, çalışanların dönüşümlü biçimde çocuğu dinlemesi için zaman ayırabilmesi veya tüm 
çalışanlara dinleme yetkinliği eğitimi verilmesi bu kapsamda uygulanabilir.  	  

Üçüncü adım olan yükümlülükler evresinde ise çocukların dinlenmesi kuruluşun/örgütün bir kuralı haline 
getirilmelidir. Böylece çocukların dinlenmesi personelin görev tanımına dahil olur. 	  

Seviye 2 : Çocuklar, fikirlerini ifade etmeleri için teşvik edilir.	  

Bu modele göre çocukların pek çok konu hakkında fikir sahibi olmalarına rağmen beraber çalıştıkları 
yetişkinlere bu fikirlerini ifade edememelerinin ardında bir çok farklı neden bulunmaktadır. Bu 
nedenler arasında çocuğun özgüven eksikliği, utangaçlığı, kendini değersiz görmesi, daha önce benzer 
durumlarda fikrinin dinlenilmemiş olması ya da ifade ettiği fikrin işe yaramadığını tecrübe etmiş 
olması, katılımcılık kültürünün bulunmaması, iletişim yeteneğinin gelişmemiş olması gibi sebepler 
bulunmaktadır. (Personel tarafındaysa görevlilerin çocuğun ana dilini bilmemesi ya da işaret dili 
kullanamaması gibi eksiklikler de bulunabilmektedir.)	  

Dolayısıyla, çocuğun fikrini açıkça ve kendine güvenerek ifade edebilmesini desteklemek ve buna 
imkân sağlamak için yetişkinlerin olumlu eylemde bulunması gerekmektedir. Böylece, çocuğun 
fikrini ifade etmesini engelleyen sebepleri ortadan kaldırmak gerekmektedir. İkinci seviyeyi birinci 
seviyeden ayıran temel fark, çocuğun fikrini ortaya çıkarmak ve çocuğu fikrini ifade etmeye teşvik 
etmek için pozitif aksiyon alma taahutüdür. 	  

Bu seviyenin de ilk adımı olan başlangıçlar evresinde, benzer şekilde, çalışanın/kuruluşun çocukların 
fikirlerini ifade etmelerine yardım etmek için aksiyon almaya hazır olması gerekmektedir. İkinci adım 
olan fırsatlar evresinde  ise çocukların  fikirlerini ifade etmeleri için firsatların yaratılması 
gerekmektedir. Burada asıl soru, çalışanın/kuruluşun çocukları bu konuda teşvik edecek çeşitli 
fikirleri ve aktivitelerinin olup olmadığıdır. Bunlar arasında çocuklara danışmanlık sağlamak için yaşa 
uygun metotlar geliştirilmesi; oyunlar, sanat aktiviteleri, anket ve röportajlar kullanılarak 
geliştirilecek yaratıcı görsel metotlardan yararlanılması gibi yöntemler bulunmalıdır. Ayrıca, özellikle 
engelli veya ana dili İngilizce olmayan çocukların fikirlerini açığa çıkarabilmek için personelin etkin 
iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olması gerekmektedir. Bu adımda başarıya  ulaşabilmek için 
personelin çocukların katılımını sağlamayı öğrenebilmelerine yönelik özel eğitim almaları gerekebilir. 	  

Üçüncü adım olan yükümlülükler evresinin gereksinimleri arasında, bu çalışma  tarzının  kurumun 
temel kuralları arasında yer alması bulunur. Böylece çalışanlar çocukların fikirlerini ifade etmelerini 
mümkün kılmak ve desteklemek için gerekli  aksiyonları almak için zorunlu tutulacaklardır.	  

 

3. Seviye: Çocuğun görüşleri dikkate alınır	  

İkinci seviye çocukların görüşlerini aktif olarak araştırma konusunda birinci seviyeden öteye gitmekle 
beraber, bu görüşlerin dikkate alınacağı veya kurumun karar alma sürecini etkileyeceğini garanti 
etmez. Dikkate alınmadığı takdirde çocukların fikirlerini beyân etmelerinin hiçbir anlamı olmadığı 
öne sürülebilir. Halbuki rapor edilmiş onca ödüllendirme ve manipulasyon yöntemleri varken durum 
böyle varsayılamaz. Örneğin, çocukların katılımı projesinde bulunan okul dışından bir çalışanın 



‘Bunu yapmak iyidir, böylece çocuklar  onları dinlediğimiz hissine kapılırlar’(Ball 1998) dediği 
alıntılanmıştır. Bu yüzden çocukların görüşlerini hesaba katmak bu modelin üçüncü seviyesini 
belirler.	  Bu seviyenin, BM Çocuk Hakları'na dair sözleşmeyi kabul etmiş veya uyarlamış her otorite 
veya kurum için zorunlu katılım sağlanması gereken bir seviye olduğunu belirtmek önemlidir. Madde 
12.1'de kendi görüşlerini oluşturma yetisi olan her çocuğun ‘çocuğu etkileyen her durumda bu fikirleri 
özgürce ifade etme hakkı’ (bu modelin ikinci seviyesine eşdeğer), ‘Çocuğun görüşlerine çocuğun yaşı 
ve olgunluğu oranında ağırlık verilir’ (bu modelin üçüncü seviyesine eşdeğer) vurgulanır.	  

Çocukların görüşlerinin karar alma sürecinde dikkate alınması önermesinde her kararın çocuğun 
istekleri doğrultusunda yapılması gerektiği veya yetişkinlerin çocukların her istediğini 
gerçekleştirmekle yükümlü olduğu ima edilmez. Çocukların görüşleri, prensip kararlarında dikkate 
alınması gereken bir çok etmenden bir tanesidir. Çocukların görüşlerine hak ettiği  ağırlığı 
verdiğimizden emin olduğumuz durumlarda bile, başka etmenler bundan ağır basabilir ve çocuklar 
istediklerini alamayabilirler. Penelope Leach bunu şu şekilde ifade eder: “Çocuklara söz hakkı 
verilmelidir, ama onlara her zaman kendi bildiklerini okuma hakkı verilmemelidir.”	  

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi görüş ifade eden çocuklara geri bildirim verilmesinden bahsetmese de, 
birçok otorite bunun iyi bir uygulama olduğuna işaret etmiştir. Özellikle, yetişkinler çocukların 
isteklerinin gerçekleştirilmesine engel bazı nedenler olduğuna karar verdiklerinde, çocuklara bu 
kararın nedeninin anlatılması ve uygunsa amaçlarına ulaşmak için alternatif yöntemler araştırmalarına 
yardım edilmesi önem taşır.	  

Önceki seviyelerdeki gibi, modelimiz üçüncü seviye de üç aşamadan oluşur. Başlangıç evresi, çalışan 
veya organizasyonun çocukların görüşünü dikkate almaya hazır olması ile oluşur. Organizasyonda 
çocukların görüşlerinin dikkate alınmasını sağlayacak bir karar alma süreci oluştuğunda fırsatlar 
evresi ortaya çıkar. Buna ek olarak, organizasyon BM Sözleşmesinin 12. maddesini uygulamayı 
prensip haline getirip çocukların görüşlerine gereken önemin verilmesini sağlandığında 
yükümlülükler evresi oluşur.	  

 

4. Seviye: Çocuklar karar alma sürecine dahildir.	  

Bu seviye, karar alma sürecinde danışmak’tan aktif katılım’a geçişi belirleyen seviye olarak 

görülebilir. Hart’ın modeli çocuklara danışılmanın meşru olduğu bir katılım şekli atfeder. Ancak, 

hayati ayrım, daha düşük seviyelerde çocukların karar alma sürecine kendi katkılarını görüş 

sağlayarak yardımcı olmaları ama kararların gerçekten alındığı aşamada katılımcı olmamalarıdır. 

Dolayısıyla daha düşük seviyelerde çocuklar ‘yetkilendirildi’ denirken sadece kelimenin zayıf anlamı 

ile ‘güçlendirildi’ veya ‘desteklendi’ anlamı çıkar, ama güçlü anlamıyla elinde gücü tutan kişi ve ya 

kurumların çocukların faydasını gözeterek gücün bir kısmından vazgeçtikleri anlamı çıkmaz. Karar- 

alma yetişkinlerin alanında kalır.	  Dördüncü seviyede, bu durum değişmeye başlar. Çünkü çocuklar 

kararların alındığı noktada doğrudan dahil olurlar. Bir oyun evi personelinin bir tatil etkinlik programı 

oluşturulmasından örnek verilebilir. Eğer çocukların hangi aktiviteleri istediklerini anlamak için bütün 

çocukların fikri sorularak bir anket yapılır ve çocukların istekleri ciddiye alınıp program oluşturulursa  



BM Sözleşmesine uyularak üçüncü seviyeye geçilmiş olur. Öte yandan, eğer çalışanlar ve 

çocuklardan oluşan bir grup bir araya gelir ve oyun programını ortaklaşa planlarlarsa dördüncü 

seviyeye geçilmiş olur.	  

Daha önce belirtildiği gibi, BM Sözleşmesi asıl karar alma noktasında çocukların katılımını sağlamayı 

zorunlu kılmaz.  Sadece yetişkinlerin çocukların görüşlerini tespit etmelerini ve karar verirken onlara 

hak ettikleri önemi vermelerini gerektirir. Peki kuruluşlar neden daha yüksek seviyelerde çalışmanın 

yolarını aramalıdır? 

Karar alma sürecinde çocukların katılımının pek çok yönden faydalı olduğu kanıtlanmıştır. (Örneğin 

Treseder 1997, Willow 1997, Adams and Ingham 1998) hizmet kalitesinin geliştirilmesi, çocukların 

sahip olma ve ait olma hissinin güçlendirilmesi, öz güvenin arttırılması, empati ve sorumluluk 

duygusunun arttırılması, yurrtaşlık ve demokratik katılımın temellerinin atılması, ve böylelikle 

demokrasinin güvence altına alınması ve güçlendirilmesi bu faydalar arasında yer alır.	  

Bu faydaların ilki olan hizmet kalitesinin geliştirilmesine pazar araştırması süresince  daha düşük 

katılım seviyeleri ile ulaşılabilir. (Birinci ve ikinci seviyelere denk) Ne var ki, bütün diğer faydaların 

oyuna girmesi sadece çocuklar aktif olarak karar alma sürecine dahil olduklarında mümkün olur. 

Dolayısıyla  çocukların karar alma sürecindeki aktif katılımları,  BM sözleşmesinde katı bir şekilde 

zorunlu kılınmasa da var olması güçlü bir olgudur.	  

Dördüncü seviyenin üçüncü aşaması önceki seviyelerle aynı düzeni izler. Personel/kuruluş çocukların 

karar verme sürecine dahil olmalarına izin vermeye hazır olduğunda başlangıç evresi oluşur. (Bu 

noktada personel/ kuruluş diğer seviyelere oranla değişime daha açık olmalıdır) Çocukların karar 

verme sürecine dahil olmaları için belirli bir prosedür oluşturulduğunda fırsatlar evresi ortaya çıkar. 

Yine bu aşamada, organizasyon yapısında büyük bir değişim gerekebilir. Büyük çoğunlukla 

zamanlama, mekânlar, prosedürler, kâğıt işleri, kullanılan jargon ve çalışma ortamı, operasyonun 

yapısı ve karar verme komiteleri çocuklara uygun değildir. Çocukların karar verme sürecinde yerel 

oyun projelerine dahil olmaları daha kolay olabilir. (Oyun merkezindeki kuralların oluşturulması, okul 

sonrası etkinliklere karar verilmesi gibi) Çocukların bölgesel ve ulusal düzeyde karar verme sürecine 

dahil olmaları için uygun yolların bulunması daha zor olacaktır. ( Shier, 1988) 	  



Üçüncü aşama olan yükümlülükler evresine, kurum/kuruluş karar verme sürecine çocukların 

katılımını zorunlu kılan bir planlama yaptığında ve bu süreç zarfında ortaya çıkacak sorunları aşmayı 

hedeflediğinde erişilir.   	  

 
5. Seviye: Çocuklar karar alma sürecinde gücü ve sorumluluğu paylaşır	  
 

Dördüncü ve beşinci seviyeler arasında çok belirgin bir fark yoktur. İki seviye arasında  daha çok 
aşamasal bir fark görülür. Dördüncü seviyede çocuklar karar verme sürecine aktif bir şekilde dahil 
olurlar ancak verilen karar üzerinde gerçek bir yetkileri yoktur. Örnek olarak yetişkin komitesinde 
gençlere koltuk verilmesi gösterilebilir. Gençler kendilerine güvenip söz aldıkları takdirde fikirlerini 
anlatabilirler. Yetişkinler gençlerin fikirlerini saygıyla dinlemelerine rağmen karar alma aşamasında 
gençler azınlık olarak kalacakları için yetişkinler bu fikirleri reddedebilirler.  
	  
Beşinci seviyeye ulaşmak için yetişkinlerin sorumluluk alıp komitedeki yetkilerini gençlerle 
paylaşmaları gerekir.	  Dördüncü seviyede olduğu gibi beşinci seviyede de BM Sözleşmesi asıl karar 
alma noktasında yetişkinlerin  otoriteyi çocuklar ile paylaşmalarını zorunlu kılmaz. Yetkilerin nasıl ve 
ne zaman paylaşılacağına riskler ve faydalar düşünülerek karar verilmelidir.  Faydalardan daha önce 
bahsedilmişti. Bunların yanında, çocuklar karar verme yetkisini yetişkinlerle paylaştıklarında faydalar 
katlanarak artar. Bu noktada yetkiler kadar sorumluluğun da paylaşılıyor olması özellikle önemlidir. 
Her zaman için çocuklar ve yetişkinlerin bir arada aldığı kararın olumsuz sonuçlanması riski vardır. 
Bu noktada olumsuz sonucun sorumluluğunu  çocukların ve yetişkinlerin beraber üstlenmeyi 
öğrenmeleri gerekir. 	  

 
Bu modelde çocuklar istemedikleri sürece karar alma aşamasına katılmaya zorlanmazlar. Ayrıca, 
çocuklardan gelişimsel süreçlerinin dışında bu sürece katılmaları beklenmez. Bunun yanı sıra, genel 
olarak yetişkinler uygulamada çocuklara baş edebildiklerinden çok daha az sorumluluk vermeye 
eğilimlidirler.	   Potansiyel risk ve faydalar hesaplanarak sorumluluklar ve yetkiler karar verme 
aşamasında çocuklar ile paylaşılır ve bütün bu süreç çocukları destekleyen bir ortamda gerçekleşir ise  
sağlam politikalar oluşturulabilir. Uygulamadaki yeniliklerin sonuçları izlenip raporlanırsa süreçteki 
eksiklikler gözlemlenebilir ve süreç yeniden yapılandırılabilir.	  

 
Beşinci seviyede çalışanlar/ kurumlar karar alma aşamasındaki yetkilerini çocuklar ile paylaşmaya 
hazır olduğunda başlangıç evresi gerçekleşir. Yetkilerin paylaşımını mümkün kılan prosedürler 
olduğu sürece fırsatlar evresi ortaya çıkar. Çocuklar ve yetişkinler karar alma aşamasınının belirli 
kısımlarında yetki ve sorumluluğu paylaştığında ise yükümlükler evresi oluşur.	  

 
Bu model beş seviyeyi de kapsar. Bu modelin Hart’ın modelinden farkı, çocukların yetişkinlerden 
bağımsız olarak karar aldıkları ayrı bir seviyenin olmamasıdır. Çocukların bağımsızlığı özellikle oyun 
kurma sürecinde önem kazanır. Yetişkinlerden bağımsız olması çocuk oyununun temelini oluşturur. 
Çocukların bağımsız karar almalarının önemi bu modele uyumlu değildir. Çünkü bu model çocuğun 
karar alma sürecine katılımını yetişkinlerle olan ilişkisi üzerinden açıklar.	  

	  
Bu modelin uygulanabilir bir araç olarak kullanılması	  
Yukarıda sırayla açıklanan 15 sorunun bireylere, gruplara, kurum ve kuruluşlara çocuklarla çalışırken 
yol gösteren bir araç olması umulmaktadır. Bu modeli kullanırken, modeli bir puanlama sistemi 
olarak değil, işaretleyebildiğiniz kadar kutuyu işaretlediğiniz bir sistem olarak uygulamanız daha 
faydalı olabilir. Modelin uygulanmasında 'hayır' cevabı alındığında önemli bir müzakere ortaya 
çıkabilir. Bu noktada sorulması gereken sorular: 	  



“Evet olarak cevaplayabilir miyiz?”, “Evet cevabı için ne yapmamız gerekir?”, “Bu değişiklikleri 
yapabilir miyiz?”, “Bunun sonuçlarına hazırlıklı mıyız?”.	  

 
Bu modelden çocuklarla çalışan her türlü organizasyonda çocukların katılımını arttırmak için 
oluşturulan eylem planının ilk aşaması olarak faydalanılabilir.	  
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