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GİRİŞ 

Bu ön rapor, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Çalışma Grubu üyelerine 

- Türkiye’de çocukların içinde bulundukları koşullara ilişkin temel verileri sunmak, 
- Çocuk koruma ve çocuk adalet sistemlerini ana hatlarıyla tanıtmak,  
- Çocuk koruma ve çocuk adalet sistemlerinin eleştirel analizini sunmak ve  
- Çağdaş çocuk koruma paradigmasının temel ilkelerini aktarmak amacını 

taşımaktadır.  

Bu amaçla, raporun ilk bölümünde temel insan hakları vizyonu ile birlikte Birleşmiş 
Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin getirdiği bakış açısı irdelenecek ve çağdaş bir 
çocuk koruma sisteminin özellikleri özetlenecektir. Raporun ikinci bölümünde ise ulusal 
sosyo-ekonomik göstergelerin ışığında Türkiyedeki çocukların genel durumu gösterilmeye 
çalışılacaktır. Aynı bölümde, çocuk koruma ve çocuk adalet sistemleri ana hatlarıyla 
tanımlanacaktır. Raporun son bölümünde ise mevcut çocuk koruma ve çocuk adalet 
sistemleri eleştirel bir gözle irdelenecek ve çalışma önerilerle sonlandırılacaktır.   
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A. ÇAĞDAŞ ÇOCUK RAFAHI VE KORUMA PARADİGMASI  
Çocuklara yönelik politikaların kapsamı ve yapısı toplumsal yapının orta ve uzun vadede 
nasıl şekillenmesi gerektiği üzerine yapılan tartışmalar ile doğrudan ilişkili olup çocuk 
refah politikası da tüm sosyal politikalar gibi betimleyici olduğu kadar belirleyicidir. 

Bütün toplumlar geleceklerine ilişkin öngörülerde bulunurlar, bu durum tüm açık 
sistemlerin ortak özelliğidir, toplumlar gibi açık sistemler de kendilerini koruma ve 
geliştirme içgüdüsüne sahiptirler. Gelecek planlarının bir bölümü somut göstergelerden 
oluşmaktadır. Kişi başına düşen ulusal gelir, üretim miktarı, yatırımların miktarı gibi. 
Bütün planların birey ve toplumun refah düzeyinin artırılması için yapıldığı açıktır. Bu 
durumda sadece makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme toplum refahını sağlamak için 
yeterli midir? Modernizmin bu noktadaki önemli yanılgılarından birisi ekonomik 
göstergelerdeki iyileşmenin olağan biçimde sosyal yapıyı da geliştireceği varsayımını öne 
sürmesidir. Ekonomik refahın toplumsal yapı üzerinde olumlu etki yaratacağı net olmakla 
birlikte, toplumsal yapıyı olağan biçimde dönüştürmediği ise açıktır. Türkiyenin mevcut 
koşulları bu durumun en güzel kanıtıdır. Türkiye Uluslararası Para Fonu verilerine 
göre dünyanın en gelişmiş yirmi (20) ekonomisi arasında yer alırken 2011 verilerine 
göre Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde 92. sıradadır.  

Dolayısıyla, refah düzeyini yükseltmek için çağdaş çocuk refahı paradigmasının dayandığı 
devlet yapısına ve insan hakları anlayışına odaklanmak gerekmektedir.  

Günümüz insan hakları anlayışı ve buna dayanan çağdaş devlet yapısı “insan onuru"nun 
korunmasını amaçlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için toplumun tüm bireylerinin 
belirlenmiş asgari yaşam standartları düzeyinde yaşaması amaçlanır. Asgari standartlar 
konusu, toplum üyelerinin (bu standartlar, evrensel olarak kabul edilmiş insan ihtiyaçlarına 
ve sosyo-kültürel karakteristiklere göre şekillenir) yaşamlarını sürdürmeleri için 
belirlenmiş değer dizgeleridir. Bu standartların arka planında ise “insan onuru” kavramı 
vardır. Buna göre çağdaş devlet anlayışı, toplumun tüm üyelerinin değerli ve onurlu 
varlıklar olduğunu kabul eder ve toplum yaşamını bu şekilde düzenlemeye gayret eder.  

Dolayısıyla çağdaş çocuk koruma paradigmasının ilk ayağı çocukların da toplumun 
yetişkin bireyleri gibi hakları olan bireyler olduğunun kabulüdür. Bu kabul çocuklar için 
belirlenmiş asgari standartların belirlenmesi ile devam etmelidir. Kapsayıcı bir şekilde, 
çocukların özel korunma ve desteklenme ihtiyaçlarını da gözeterek oluşturulacak 
yapılanma ile çocuk koruma anlayışının temelleri oluşturulmalıdır.  

Çocukluğun kendine özgü bir gelişimsel dönem olduğu ve çocukların özel olarak korunma 
ve desteklenme gereksinimi olduğu modern çocukluk paradigmasının temel varsayımıdır. 
“20. yüzyılın egemen çocuk paradigması, aşağıdaki üç temel varsayıma 
dayandırılmaktadır1: Çocuklar, yetişkinlerden farklıdır; çocukların yetişkinliğe 
                                                             
1 Tan, 1993: 11: akt: Öntaş, 2006: 51. 



5 
 

hazırlanması ve yetiştirilmesi gerekir; çocukların yetiştirilmesi sorumluluğu yetişkinlere aittir” 2  
Böylece paradigmanın odağını çocukların hak sahibi bireyler olduğu varsayımı 
oluşturmaktadır.  

Çağdaş çocukluk anlayışının en önemli sonucu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’dir. 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan Sözleşme 
çocukluğu salt sosyo-kültürel bir alan olmaktan çıkararak uluslararası düzeyde 
tanımlanmış bir hukuk çerçevesi oluşturmuştur.  

“Sözleşme, çocuklara karşı ayrımcılığın önlenmesine, çocukların ilgilerine, çocukların 
gelişimsel ve yaşamsal haklarına, kimlik haklarına, milliyet haklarına ve yasadışı müdahale 
olmaksızın aile ilişkilerini sürdürme haklarına ilişkin maddelerden oluşmaktadır. Haklar üç 
ana alanda toplanmıştır; Temel Haklar, Koruyucu Haklar, Kişisel Haklar” 3. Sözleşmenin 
çocuk haklarının uygulanması ve yaygınlaştırılması için sunduğu vizyonun önemli 
bileşenlerinden birisi de çocuklar konusunda aile ve devletin birbirini bütünleyen 
sorumluluğunu vurgulamasıdır. Hatta ailenin çocuğa karşı sorumluluğunu yerine 
getirememesi durumunda devletin müdahale etme gereği, erki ve sorumluluğunun altını 
çizmesidir. Böylece çocuk bakımı ve yetiştirilmesi özel alanın konusu olmaktan çıkmakta 
ve kamusal alana taşınmaktadır4.  

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin temel ilkeleri şu şekildedir:  

“Çocuğun Yaşaması ve Gelişmesi İlkesi: Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin 
ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır. “BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, yaşama 
hakkının gerçekleştirilmesinin yanı sıra, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için "mümkün 
olan azami çabanın gösterilmesini", devletlerin sorumluluğu olarak görür. "Gelişme" kavramı, 
yalnızca çocuğun yetişkinlik dönemine hazırlanmasıyla ilgili değildir. Bu aynı zamanda 
çocukluk dönemi için, yani çocuğun içinde bulunduğu dönemin en elverişli koşullarda 
oluşturulması anlamına gelir. Sözleşmeye göre devletler, çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, 
ahlâksal, psikolojik ve toplumsal gelişimini, insanın saygınlığı ile uyumlu biçimde gözetmeli ve 
çocuğun toplumda özgür bir birey olarak yaşamını sürdürmesi için gerekli önlemleri 
almalıdırlar”.  

Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi: Çocukları ilgilendiren bütün eylemlerde, öncelikle çocuğun 
yararının gözetilmesi gerekir. Çünkü toplumun savunmasız bir grubu olan çocuklar, kendi 
haklarını arayamazlar. Devletler, gönüllü sektör, toplum kurumları, aileler, bakım hizmetleri 
verenler bu haklara saygı gösterme, ihlâl etmeme ve daha da ileriye götürüp, güçlendirme 
sorumluluğuna sahiptirler. 

“Çocuğun yüksek yararı ilkesi, çocuk merkezli bir bakış açısını destekler ve çocuğun birbiriyle 
ilişkili hak ve ihtiyaçlarına dikkat çeker. Dolayısıyla, çocuğa sağlanan koruma kanunlarının, 
politikalarının ve uygulamalarının değerlendirilmesinde, çocuğun yüksek yararının göz önünde 
tutulması ve çocuklara yönelik temel hizmetlerin ekonomik reform ve açık azaltma dönemleri 

                                                             
2 Burada yetiştirme çocukları ıslah etme anlamında değil, çocukların çocuk olmalarını yaşamaları ve kendilerini 
gerçekleştirebilmeleri konusunda olanakların onlara yetişkinlerce sunulması anlamında anlaşılmalıdır. 
3 Brieland, Fallon, Korr 1994:132; akt: Acar, 2000. 
4 Akt: Acar ve Çamur Duyan, 2012. 
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de dahil olmak üzere, her zaman korunması ve öncelik verilmesi gözetilmelidir. Koruma, en 
genel anlamıyla bir bireyin yaşamını olumsuz bir biçimde etkileyecek olası bir tehlikeyle karşı 
karşıya kalmasını engellemek için alınan önlemleri ve savunuculuk çalışmalarını ifade 
etmektedir. Önlemler ve savunuculuk çalışmaları, bireyin hak ettiği yaşamı sürdürmesi 
açısından vazgeçilmez niteliktedir. Dolayısıyla, Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi, çocuğun 
herhangi bir alanda ve herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasının engellenmesini 
gerektirir”. 

Çocuğun Katılımı İlkesi: “Kamu yaşamında yer almak”, “kamu yaşamının bir parçası olmak” 
şeklinde tanımlanan katılım, bireylerin karar süreçlerinde ve etkinliklerde yer alması, bu 
süreçlerde “etkili” olması, karar mekanizmalarına, uygulama ve değerlendirme süreçlerine 
“etkin” müdahalelerde bulunması anlamına da gelir.  

Ayrım Gözetmeme İlkesi: Çocuk hakları, istisnasız bir şekilde tüm çocuklar için geçerlidir. 
Çocuğun fiziksel özelliklerinin, inancının, ana dilinin, cinsiyetinin ya da başka bir özelliğinin 
hiçbir rolü yoktur. Sözleşmeye taraf olan devletler, hiçbir ayrım yapmadan kendi egemenlik 
alanlarındaki bütün çocukların sözleşmede yer alan haklarını tanır ve taahhüt eder” 5. 

Modern çocukluk paradigması, çocuğu hak sahibi birey olarak görür. Çocuk nesne değil, 
öznedir, ve ne ailenin ne toplumun ne de devletin malıdır. Çocukluk bağımsız bir 
toplumsal sınıftır. Bu bağımsızlık, çocukluğun yetişkin dünyasından ve o dünyaya ait 
değerlerden ayrılmasını beraberinde getirmiştir. Böylece çocukluk kendi değerleri olan bir 
toplumsal yapı haline dönüşmektedir. Baskın çocukluk anlayışı, çocukların korunması 
sorumluluğunu yetişkinlere vermektedir. Bu sorumluluk, makro çerçevede, aileler ve 
devlet tarafından paylaşılmaktadır. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’nin getirdiği en önemli yenilik, çocuklar üzerinde sorumluluğun kamusal alana 
taşınması olmuştur.  

Tartışmayı daha da açmak için bu sorumluluğun ne olduğuna bakmamız gerekir. Bu 
durumda Sözleşmenin ilgili maddesini hatırlamak yerinde olacaktır.  

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, yaşama hakkının gerçekleştirilmesinin yanı sıra, 
çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için "mümkün olan azami çabanın gösterilmesini" 
(Madde 6) devletlerin sorumluluğu olarak görür. "Gelişme" kavramı, yalnızca çocuğun 
yetişkinlik dönemine hazırlanmasıyla ilgili değildir. Bu aynı zamanda çocukluk dönemi 
için, yani çocuğun içinde bulunduğu dönemin en elverişli koşullarda oluşturulması 
anlamına gelir.   

Açıkça görüldüğü gibi çocukluk dönemine bütünsel bir bakış oluşturulmakta ve ayrı bir 
toplumsal sınıf olarak çocukluk döneminin en iyi koşullarda oluşturulması 
hedeflenmektedir. Devam eder isek; Sözleşmeye taraf devletler, çocukların gelişimlerini 
(kavramın en geniş anlamıyla) desteklemek için her türlü (burada ihtiyaç ve gelişimsel 
süreçlere odaklanmak gerekir) önlemi almakla yükümlüdür. Bu ne anlama gelmektedir? 
Burada temel bir sosyal politika tercihinin zorunlu olduğu açıktır. Sözleşme’nin ortaya 

                                                             
5 Gündem Çocuk, 2009. 
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koyduğu bakış, çocuklara yönelik hizmetlerin ihtiyaç temelli bir politika oluşturulması 
gerekliliğine işaret etmektedir. Sözleşmenin çocukların korunması kavramına nasıl baktığı 
da bu yöndeki algılamayı güçlendirmektedir.  

Sözleşme, koruma kavramını, en genel anlamıyla bir bireyin yaşamını olumsuz bir 
biçimde etkileyecek olası bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasını engellemek için alınan 
önlemler ve savunuculuk çalışmaları olarak tanımlamaktadır6. Böylece çocuk koruma 
sisteminin önleyici, kapsayıcı niteliklerinin vazgeçilmez olduğu, çocukların gelişimlerini 
sağlıklı olarak sağlayabilmeleri için ihtiyaç temelinde hizmetlerin tüm topluma yönelmesi 
gerekliliği açıktır.  

Çocuk koruma kavramının, bir çocuğun yaşamını olumsuz bir biçimde etkileyecek 
tehlikelerle karşı karşıya kalmasını engellemek için alınan önlemleri ve savunuculuk 
çalışmaları anlamına geldiğini hatırlatmakta fayda vardır. Bu noktada çağdaş bir çocuk 
koruma paradigmasının sadece çocukları değil, çocuğun bakımından ve korunmasından 
sorumlu olan başta ebeveynleri olmak üzere çocuğun çevresindeki kişi ve kurumları da 
kapsaması gerektiği açıktır. Dolayısıyla çocuğu koruma sorumluluğu, sadece veli veya 
vasinin üzerine bırakılmamalıdır.  

Çocuk koruma politikasının nasıl yapılanacağı konusu aynı zamanda ülkelerin sosyal 
politika tercihleri ile de yakından ilişkilidir. Esping-Andersen7’in sık kullanılan refah 
tipolojisinde olduğu gibi çocuk koruma politikaları da uygulanan refah rejimlerine göre 
değişmektedir. Bu da “koruma” kavramının içinin nasıl doldurulacağını belirlemektedir.  

Khoo ve diğerlerinin (2002) İsveç ve Kanada üzerine yaptıkları çalışma bu farklılığı net 
biçimde ortaya koymaktadır. 8 Buna göre, İsveç’te uygulanan model,  

- Müdahaleye hazır, 
- Değerlendirme temelli,  
- Aileleri desteklemek ve zararı önlemek için kullanılabilecek kaynakların zenginliği, 
- Çocuğun yüksek yararı aileyi kapsayacak şekilde geniş bir biçimde tanımlandığı bir 

modelken,  

                                                             
6 Gündem Çocuk, 2009. Ayrıca Aldemir (2011: 2) de çocukların korunması kavramını benzer bir biçimde 
tanımlamaktadır: “…Çocukların gelişimlerini herhangi bir örselenme olmadan sürdürmeleri, sosyal, psikolojik, fizyolojik 
olarak sağlıklı bireyler olmaları, ihmal ve istismara maruz kalmamaları, kendilerini ilgilendiren konularda söz hakkına 
sahip olmaları gibi oldukça geniş amaçlara sahip olduğu söylenebilir.  
7 Esping-Andersen, refah rejimlerini, refahın, devlet, piyasa ve aile arasında nasıl üretildiğine ve dağıtıldığına ve 
dekomodifikasyon düzeyine göre sınıflar: Sosyal Demokrat, Liberal ve Muhafazakâr/ Korporatist Refah Rejimleri gibi. 
Sosyal demokrat modelde devlet-piyasa, çalışan sınıf-orta sınıf arasındaki çelişkilerin tolere edilmesinden ziyade, tüm 
vatandaşlara eşit ve en yüksek standartların devlet tarafından sağlanması hedeflenir. Mal ve hizmetlerden yararlanma elde 
edilen gelire göre basamaklandırılmış olup, bu evrensel desteği sağlamanın ve sigorta sistemine katılmanın bir yoludur. 
Tam istihdam hedeflenmiştir. Muhafazakâr modelde, “muhafazakâr ve güçlü korporatist refah devletlerinde piyasanın 
etkinliği ve metalaşma ile ilgili liberal ütopyanın hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmediği düşünülür ve bu nedenle 
sosyal hakların sağlanması gerekliliği kabul edilir. Özel sigorta ve çalışmaya bağlı refahın minimal bir rolü vardır. Bu 
refah devletinin kökleri çoğunlukla, sosyal politikayı işçi sınıfının kontrol dışına çıkması tehdidine karşı bir araç olarak 
kullanan demokrasi öncesi ya da otoriter rejimlerdedir. (Esping Andersen, 1990: 24-27, akt: Şahin Taşğın, 2010: 50). 
8 Khoo,E.G., Hyvönen, U., Nygren, L.,2002. 
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Kanada çocuk koruma sisteminin temel karakteristikleri şu şekilde özetlenebilir.  

- Müdahale için daha az hazır olma durumu ve sistemin sadece en çok ihtiyacı olana 
yönelir,  

- Çocuk korumaya yönelik yapı temellidir,  
- Çocuğun yüksek yararını dar anlamda korumaya odaklanır, 
- Sınırlı sayıdaki kaynak, ortaya çıkan, oluşan zararın sonuçlarına yönlenir.  

Anlaşıldığı gibi, çocuk koruma sisteminin yapılandırılması ulusal politik yönelimden 
bağımsız değildir.  

Aşağıda ise çocuk koruma sisteminin temel özelliklerinin nasıl olması gerektiği 
özetlenmektedir.  

UNICEF’e göre şiddet ve istismarı, sömürüyü önlemek ve bu sorunlara yanıt vermek üzere 
çocuklar için koruyucu bir çevre oluşturmak için sekiz temel bileşene ihtiyaç vardır9.  

Bunlar 

 Çocukların korunma hakkını gerçekleştirmek için hükümet/devletin taahhüdünü ve 
kapasitesini güçlendirmek, 

 Yeterli mevzuatın oluşturulmasını ve uygulanmasını teşvik etmek, 
 Zararlı tutum, alışkanlık ve uygulamaları işaret etmek, 
 Medya ve sivil toplumda yer alan ortaklarla çocuk korumaya ilişkin konuları tartışmak, 
 Çocukların yaşam becerilerini, bilgi ve katılımlarını geliştirmek, 
 Aile ve toplulukların kapasitesini güçlendirmek, 
 Önleme, tedavi ve yeniden bütünleştirme için temel sağlık, eğitim ve koruma gibi 

temel hizmetleri sağlamak, 
 Sürekli ve etkili bir izleme, raporlama ve gözetim sistemi kurmak). 

Munro ise bir çocuk koruma sisteminin sahip olması gereken temel ilkeleri şu şekilde 
özetlemektedir10. 

 Sistem çocuk merkezli olmalıdır: Çocuk koruma sistemine dahil olan herkesin çocuk 
merkezli çalışma biçimini izlemesi ve çocuk ve gençleri hakları olan, yaşları ve 
olgunlukları ölçüsünde, kendileriyle ilgili kararlara katılmak hakları olan bireyler olarak 
tanımlaması gerekmektedir. 

 Aile, çocuk ve gençlerin yetiştirilmesi için sıklıkla en iyi yerdir:  Ancak, çocuğun ailesiyle 
birlikte olma hakkı ile ihmal ve istismardan kurtulma hakkı arasında bir denge kurmak 
amacıyla zor kararlar verilebilir. 

 Çocuk ve ailelerle birlikte çalışarak yardım etmek: Çocuk, aile ve profesyonel arasındaki 
ilişkinin kalitesi sunulan yardımın etkililiğini doğrudan etkiler.  

 Erken yardım çocuklar için daha iyidir: Olumsuz deneyimler minimize edilir ve çocuklar 
için sonuçları iyileştirir. 

                                                             
9 UNICEF, 2006. 
10 Munro (2011: 23) 
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 Çocukların koşulları ve ihtiyaçları son derece çeşitlidir o nedenle sistem yanıt verirken eşit 
çeşitliliğe ihtiyaç duyar. 

 İyi bir mesleki uygulama güncel kuram ve araştırmalardan alınan bilgiye dayanır. 
 Belirsizlik ve risk çocuk koruma sisteminin özelliklerindendir. Risk yönetimi sadece 

riskleri azaltabilir, riskleri ortadan kaldıramaz. 
 Çocuk koruma sistemlerinin yerel ve ulusal düzeyde başarısının ölçülmesi çocukların etkili 

yardım alıp almadığıyla ilişkilidir”. 

Her iki metinde de ortak noktaların varlığı öne çıkmaktadır ve sistemin temel 
karakteristiklerini kabaca belirlemektedir. Öne çıkan ortak kavramlar, önleme ve 
çocukların yaşam koşullarının geliştirilmesi, hizmetlerin ve programların ihtiyaç temelli 
olması ve çeşitliliğin sağlanması, ailelerin güçlendirilmesi ve son olarak uygulamaların 
izlenmesi, katılım ve başarının ölçülmesidir.  

Sonuç olarak, iyi işleyen bir çocuk koruma sistemi için,  

- Kapsayıcılık (çocuk nüfusunun bütününe yönelen bir sistem oluşturmak) 
- Açık ve kolay anlaşılır yasal düzenlemeler, net olarak belirlenmiş sorumluluklar 
- Uzmanlaşmış personel, ihtiyaca göre tasarlanmış kurum ve hizmet programları ve 
- İç ve dış izleme-değerlendirme sistemleri anahtar konulardır.  
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B. TÜRKİYEDE MEVCUT DURUM 

Bu bölümde, Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde ve temel sosyo-ekonomik 
göstergeler ışığında bir durum tespiti yapılması amaçlanmaktadır.  

C1. Çocuğun Tanımı ve Şemsiye Haklar  

Çocuğun tanımı 
2005 tarihli Çocuk Koruma Kanunu’nun kapsamını Sözleşme ile uyumlu olarak (18 yaşını 
doldurmamış kişi) belirlemesi önemli bir kilometre taşıdır.  
Çocuğun işe girme yaşı ve çalıştırılma yasağı 2003 yılında yürürlüğe giren İş Kanunu (71. 
Madde) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve ÇHS ile belirlenen uluslararası 
standartlara uygun olarak düzenlenmiştir11. Buna karşın 4+4+4 adıyla ifade edilen yeni 
eğitim modelinde yer alan açık lise seçeneğinin üstü kapalı bir biçimde çocuk emeği 
sömürüsüne neden olacağı endişesi sıklıkla dile getirilmektedir.  

Türkiye’de çocuğun (yasal) tanımlanmasına ilişkin düzenlemeler arasında Sözleşme’nin 
getirdiği anlayışla uyumlu olmayan en önemli konu ise evlenme yaşıyla ilişkilidir. 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi (UNCRC) evlenme yaşının on sekize (18) 
çıkartılması ve kırsal ve uzak bölgeler de dâhil olmak üzere tüm ülkede asgari evlenme 
yaşıyla ilgili düzenlemenin uygulanması yönünde tavsiyede bulunmaktadır. 12  

Çocuğun Yüksek Yararı 
Çocuk Koruma Kanunu’nda Sözleşme ile uyumlu olarak “çocuğun yüksek yararı”na atıfta 
bulunulması ve Kanunun temel ilkelerinin Sözleşme ile uyumlu olması son derece 
önemlidir. Bu durum orta ve uzun vadede çocuklarla ilgili uygulamalarda çocuk hakları 
ilkelerinin temel alınması için temel bir araç olarak görülebilir. Kanun’un üzerine inşa 
olduğu temel ilkelere karşın, genelde çocuklara yönelik uygulamalarda özelde ise çocuk 
koruma sisteminde çocuğun yararının esas öncelik olarak görülmediği yönünde ciddi 
kuşkular bulunmaktadır. Bu açıdan, Kanunun üzerine inşa olduğu genel ilkelerin, 
uygulayıcı ve idareciler tarafından da benimsenmesi yanı sıra izleme-değerlendirme 
sisteminin mevcut genel ilkeler ışığında işlemesi sağlanmalıdır.  

Katılım Hakkı 
Katılım ilkesi çocuğun gelişimsel süreçlerdeki birincil rolü göz önünde tutulduğunda, diğer 
haklar açısından özel bir önem kazanmaktadır. Örneğin, katılım ile gelişim hakkı birlikte 
düşünülmek durumundadır çünkü çocuğun gelişim hakkının gerçekleşebilmesi için katılım 
gerekir. Katılım aslında çocuk hakları açısından bir güvence olarak da görülmelidir. Çocuk 
haklarının gerçekleşmesi de savunulması da daha ileri götürülmesi de ancak çocukların 
kendi haklarına sahip çıkabilmesi ile mümkün olabilir13.  

                                                             
11 Arkadaş ve Müftü, 2010 
12 UNCRC, 2012: 6 
13 Değirmencioğlu, 2010. 
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Çocukların dernek kurmalarının önündeki engellerin kaldırılması örneğinde olduğu gibi, 
çocuk dostu kavramının göreceli olarak yaygınlaşması, TBMM’de Çocuk Hakları İzleme 
Komitesi’nin oluşturulması ve illerde çocuk hakları komitelerinin oluşturulması gibi 
olumlu çalışmalar son yıllarda çocukların katılımını geliştirmeyi hedeflemektedir.  
Türkiye’de çocuk ve gençlerin dernek kurma ve örgütlenme haklarına ilişkin iyileştirmeler 
yapılsa da çocukların katılımı yeterli düzeyde değildir14. Değirmencioğlu da “çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nin kabulünün üzerinden 20 yıl geçmesine karşın, katılım hakkı 
açısından çok yol gelindiği söylenemez” demektedir15.  
UNCRC ise illerde Çocuk Hakları Komitelerinin kurulması, çocuk forumu ve çocuk dostu 
kent çalışmalarının takdirle karşılandığını ancak iletişim kurulan çocukların görüşlerinin ne 
ölçüde dikkate alındığının önemli olduğunu ifade etmektedir. Komite, katılım hakkının; 
ailede, kurumlarda, yasal ve idari süreçlerde ve genel olarak topluluklarda uygulanmasının 
ise yetersiz olduğunu belirtmektedir16.  
Yaşama ve Gelişme Hakkı 
Yaşam hakkının korunması açısından mevcut durum incelendiğinde ortaya çıkan tablo şu 
şekildedir.  
Ceza infaz kurumlarında kalan çocukların, aile içinde, okulda, kamusal alanlarda şiddete 
(akran şiddeti ve yetişkinlerden kaynaklanan şiddet) maruz kalan çocukların, sağlık 
hizmetlerinden yeterince yararlanamayan ve hizmet ihlallerine (sağlık hizmeti vb) maruz 
kalan, sağlıklı beslenme koşullarına sahip olmayan çocukların yaşam haklarının risk 
altında olduğu açıktır.  

Gündem Çocuk Derneği tarafından hazırlanan “Türkiye’de Çocuğun Yaşama Hakkı - 2011 
Raporu’na17 göre: sadece bir yıl içinde önlenebilir nedenlerle yaşamını kaybeden çocuk 
sayısı 815’tir. Bu rakamın sadece gerçekleştirilen tarama çalışmasında karşılaşılan 
olaylarla sınırlı olduğu unutulmamalıdır.  

Yanı sıra kamuoyunda namus cinayeti olarak bilinen ve temelde toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinden kaynaklanan vakaların da yaygın biçimde görüldüğü ve yapılan kimi 
çalışmaların da gösterdiği gibi toplumun bir bölümü tarafından onay gördüğü de 
unutulmamalıdır. Yine namus cinayeti kapsamında ele alınması gereken bir diğer olgu ise 
intihara zorlanan genç kızlardır.  
Çocukların yaşam ve gelişim haklarını etkileyen diğer bir temel faktör ise gelir 
adaletsizliği ve buna dayalı olarak belirginleşen bölgesel/kentsel farklılıklardır. İlerleyen 
bölümlerde de görüleceği gibi, kırsal bölgelerde, kentlerin göçlerle oluşmuş gecekondu 
bölgelerinde, sosyo-ekonomik göstergeler açısından dezavantajlı bölgelerde yaşamak en 
temel fırsat eşitsizliği halini almaktadır.  

 
 
                                                             
14 2004 yılında Dernekler Kanun’da yapılan değişiklikler doğrultusunda on beş yaşını bitiren çocuklar yasal 
temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler. On iki yaşını 
bitiren çocuklar ise yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında 
görev alamazlar 
15 Değirmencioğlu, 2010. 
16 UNCRC, 2012: 8 
17 Rapor 1 Ocak ve 31 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen gazete taramalarına, insan hakları örgütlerinin 
yayınlarına ve yerel kaynaklara dayanarak hazırlanmıştır.  
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Ayrım Gözetmeme 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları önünde her Türk vatandaşı eşit haklara 
sahiptir ve Türk vatandaşları kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma ve ayrımcılığa 
uğramama hakkına sahiptir. Ancak engelli çocuklar,  kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar, 
mülteci ve sığınmacı çocuklar, kız çocukları ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan 
çocuklar temel sosyal refah hizmetlerinin yanı sıra çocuklara sunulan hizmetlere erişimde 
akranlarına göre dezavantajlı durumdadır.  

C2. Temel Sosyo- Ekonomik Göstergeler 
2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye’nin toplam nüfusu 
74.724.269’dur. 0-19 yaş aralığında nüfus ise aşağıdaki tabloda yaş aralıklarına göre 
sunulmuştur 18  
Tablo-1. Yaş Gruplarına Göre Çocuk Nüfusu 

Yaş 
Aralığı/Nüfus 

0-4 5-9 10-14 15-19 
6.199.824 6.084.146 6.602.605 6.317.583 

 

TÜİK verilerine göre 2010-2015 dönemi tahminlerine göre dünya nüfusunun artış hızı 
yüzde 1,1’dir19. Bu dönemde, nüfus artış hızının en yüksek olduğu ülkeler arasında Nijer 
(yüzde 3,5), Afganistan (yüzde 3,1) ve Yemen (yüzde 3) bulunmaktadır. Nüfus artış 
hızının en düşük olduğu ülkeler arasında ise Almanya ve Romanya (yüzde -0,2), Ukrayna 
(yüzde -0,6), Bulgaristan (yüzde -0,7) bulunmaktadır. Bu dönemde Türkiye’nin nüfus artış 
hızı yüzde 1,3 olup 187 ülke arasında 92. sırada yer almaktadır. 2045-2050 döneminde ise 
dünya nüfusunun artış hızının yüzde 0,4 olması beklenmektedir. Bu dönemde, nüfus artış 
hızının en yüksek olacağı tahmin edilen ülkeler arasında Zambiya (yüzde 3), Nijer (yüzde 
2,7) ve Somali (yüzde 2,6) bulunmaktadır. Nüfus artış hızının en düşük olacağı tahmin 
edilen ülkeler arasında ise Çin Halk Cumhuriyeti ve Portekiz (yüzde -0,6), Bosna-Hersek 
(yüzde -1) yer almaktadır. Bu dönemde Türkiye’nin nüfus artış hızının yüzde 0,2 ile 187 
ülke arasında 109. sırada yer alacağı tahmin edilmektedir”. 

Türkiye’de çocuklarla ilgili göstergeler, şaşırtıcı derecede farklı rakamlara sahiptir. 
Çocuklarla ilişkili sosyal göstergelerin bir bölümü olumlu bir tablo çizerken, bazı 
göstergeler istenilen düzeyde değildir. Açıkçası Türkiye’nin çocuk fotoğrafı, ülkenin temel 
karakteristiklerinden bağımsız olarak yorumlanamaz. Ulusal göstergelere yansıyan 
sorunlar çocukların durumunu tartışırken de belirleyici olmaktadır20. İlk vurgulanması 
gereken Türkiye’nin çocuklarla ilgili temel göstergelerinde önemli düzeyde iyileşme 
görmek olanaklıdır. Burada istikrarlı bir iyileşmeden söz etmek yanlış olmayacaktır. Buna 
karşın, çocukların karşı karşıya olduğu pek çok sorunun varlığı açıkça görülmektedir. 
Bölgesel gelişmişlik farkları da bu sorunları perçinlemektedir. Eğitime erişim sorunları, 
adölesan evlilikleri, toplumsal yapının sıklıkla ürettiği yaygın tabanlı toplumsal sorunlar, 
çocuk işçiliği, suça sürüklenme, çocuğa yönelen şiddet ve cinsel istismar gibi sorunlar 
çocukları çevrelemektedir.  

Temel Sağlık ve Refah 

                                                             
18 2011 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, www.tuik.gov.tr, erişim: 8.8.2012. 
19 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13140, erişim: 8.8.2012) 
20 Acar ve Duyan, 2012. 
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UNICEF’in 2010 yılı raporunda da işaret edildiği gibi; Yoksulluğa maruz kalan çocuk 
oranı, aynı durumdaki yetişkinlerin oranından daha yüksektir21. 15 yaşından küçük 
çocukların neredeyse dörtte biri ulusal yoksulluk sınırı altındadır – kırsal kesimde ise bu 
oran beşte ikinin üzerindedir. Düşük gelir gruplarında büyük aile genellikle yaygındır ve 
bu ailelerdeki çocuklar, kimi bölgeler söz konusu olduğunda, yoksulluğa özellikle açık 
durumdadır. 2008 yılında gıda ve gıda dışı yoksulluk içinde olan 15 yaşından küçüklerin 
oranı yüzde 24.43 ile genel yoksulluk oranının 7.32 puan üzerindedir. Başka bir deyişle, 15 
yaşından küçük 4.6 milyon çocuk (18 yaşın altı alınırsa 5.5 milyona yakın) ulusal 
yoksulluk sınırı altındadır. 15 yaşından küçükler arasında yoksulluk kentsel alanlarda 
yüzde 14.47 iken kırsal kesimde yüzde 44.92 düzeyine çıkmaktadır22. Ayrıca, çocuklar 
arasındaki göreli yoksullukla ilgili son OECD verilerine göre Türkiye’de bu yoksulluğun 
yüzde 24.6 ile OECD ülkeleri arasındaki en yüksek oran olduğunu göstermektedir. 23 Oran, 
OECD ortalamasının iki katıdır. Bu durum sosyal hizmet ve sosyal yardımlara gereksinim 
duyacak çocuk sayısı ilerleyen dönemlerde daha çok olacağına işaret etmektedir24.  
Türkiye’de sağlık alanında çocuklarla ilgili temel göstergelere bakıldığında iki önemli 
nokta ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, göstergelerin geçmiş yıllara oranla olumlu yönde 
değişmesidir. İkinci önemli nokta ise mevcut durumun halen önemli ölçüde geliştirilmeye 
muhtaç olmasıdır. Arkadaş ve Müftü de benzer bir analiz yapmaktadır25: “Son 16 yılda 
çocuk sağlığı konusunda Türkiye’de geliştirilen program ve hizmetlere karşın, 2009 yılı 
itibari ile Türkiye, anne ve çocuk sağlığı geliştirme uygulamalarında ve güvenli annelik ve 
yenidoğan sağlığı konularında dünya ortalamalarının altındadır”. UNICEF 2010 Raporu ise 
bölgesel farklılıklara işaret etmektedir. İki yaşındaki çocuklar arasında tam aşılama oranı 
yerel bölgelerde ve Doğu’da yalnızca yüzde 60 seviyesindedir. Doğuda 5 yaş altı 
çocukların % 20,9’unun boyları yaşlarına göre kısadır. TÜİK verilerine göre bebek ölüm 
hızı binde 12,2 olan Türkiye, 186 ülke arasında 120. sırada yer almaktadır. Doğuşta 
beklenen yaşam süresi 74,6 yıldır. Kadınların yüzde 90’ı doğum öncesi bakımı doktordan 
almaktadır. Doğumların yüzde 91’i eğitimli sağlık personelinin yardımı ile 
gerçekleşmektedir26.  

Eğitim, Boş Zaman ve Kültürel Etkinlikler 
2011-2012 Milli Eğitim İstatistikleri’ne göre okul öncesi eğitimde okullaşma oranı 3-5 yaş 
aralığı için % 30,87, 4-5 yaş aralığı için % 44.04, 5 yaş için ise % 65,69’dur. İlköğretimde 
okullaşma oranı % 98,67, ortaöğretimde % 67,37’dir. 2010-2011 verilerine 
yükseköğretimde okullaşma oranı ise % 33,06’dır. Bütün bunlara rağmen, ilkokulda olması 
gereken yaklaşık 70,000 çocuğun kaydının olmadığı görünmektedir. Ayrıca, kimi çocuklar 
okula kayıtlı olsalar bile okula düzenli devam etmemekte ve sonunda okulu 
bırakabilmektedir. Ortaöğretimdeki net okullulaşma oranındaki iyileşmelere rağmen, 
devamsızlık oranları da yüksek seyretmektedir. İdari kayıtlardan elde edilen verilere göre, 
Türkiye’de 2009-2010 öğretim yılında her yüz resmi genel ortaöğretim kurumu 

                                                             
21 UNICEF 2010 Türkiye’de Çocukların Durumu Raporu. 
 
22 TÜİK, 2008 
23 OECD Aile Veri Tabanı verileri, 2011 
24 Acar ve Duyan, 2012.  
25 Arkadaş ve Müftü, 2010 
26 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13140, erişim: 8.8.2012. 
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öğrencisinden 44’ü ve her yüz resmi mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencisinden 
49’u 20 gün ve daha fazla devamsızlık yapmıştır27.  
Eğitim İzleme Raporu’na göre son yıllarda gerçekleştirilen çeşitli kampanyalar ve 
girişimler sonucunda ilköğretimde okullaşma oranı kızlarda yüzde 98.22, erkeklerde yüzde 
98.59’dur. 28 Bu nüfus diliminde erkeklerin sayısı fazla olduğundan ilköğretim okullarında 
her 100 erkek çocuğuna karşılık yaklaşık 94 kız var demektir. Kızların erkeklere oranı 
ortaöğretimde daha da azalmaktadır. Yıllar geçtikte sağlanan iyileşmelere karşın eğitime 
erişimde birçok ilde görülen toplumsal cinsiyet eşitsizliği düşük gelir düzeyine, ana 
babaların eğitimsizliğine, yetersiz kentleşmeye ve/veya yerel geleneklere bağlanabilir. Bu 
eşitsizlik genel olarak ülkenin doğu ve orta kesimlerinde çok daha belirgindir. Ortaöğretim 
düzeyi okullaşmada cinsiyete göre farklılıklar Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer kimi batı 
illerinde çok az veya hiç yokken ülkenin doğu kesimi ile batıdaki bazı illerde 
belirginleşmektedir. Örnek vermek gerekirse ortaöğretim net okullaşma oranı Erzincan’da 
erkekler arasında yüzde 90,99, kızlar arasında yüzde 74,31, Kütahya’da erkekler arasında 
yüzde 88,88, kızlar arasında yüzde 74,10, Siirt’te ise erkekler arasında yüzde 50,57, kızlar 
arasında ise yalnızca yüzde 30,57’dir. 
Okul öncesi eğitimde erişimde iller arasında ve alt-üst sosyo-ekonomik gruplar arasında 
farklılıklar bulunmaktadır. Türkiye okulöncesi ve ortaöğretim kademesinde uluslararası 
ortalamaların altında kalmakta ve sosyo-ekonomik ve bölgesel farklılıkların erişim 
üzerindeki etkisi devam etmektedir29.  
Bu noktada engelli çocuklar üzerine bir parantez açmakta yarar görülmektedir. Her ne 
kadar “Eğitim Her Engeli Aşar” projesi ile eğitim alan engelli çocuk sayısının yaklaşık % 
144 arttığı ifade edilse de mevcut durumda engelli çocukların büyük bölümünün eğitim 
hakkından yararlanamadığı açıktır30. Öte yandan, engelli çocukların toplumsal yaşama 
katılımları için atılan adımların son derece yetersiz ve mikro ölçekli olduğu görülmektedir.  

Öte yandan çocuk ve gençlere yönelen okul dışı serbest zaman etkinliklerinin son derece 
sınırlı olması, çocuk yetiştirilmesi ve gelişiminin sadece okulda geçirilen zamanla 
sınırlandırılması tartışılması gereken diğer bir konudur.  

 

Öne Çıkan Sorun Alanları 
TÜİK 2006 Çocuk İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 6-17 yaş grubundaki toplam nüfus 
16 milyon 264 bindir. 6-17 yaş grubundaki çocuklar (6-14 yaş grubunda 12 milyon 478 
bin, 15-17 yaş grubunda 3 milyon 786 bin) toplam kurumsal olmayan sivil nüfusun yüzde 
22,3’ünü oluşturmaktadır. 6-17 yaş grubunda 958 bin çocuk ekonomik işlerde 
çalışmaktadır. Bu çocukların; 320 bini (yüzde 64,7 erkek, yüzde 35,3 kız) 6-14 yaş 
grubunda ve 638 bini (yüzde 66,6 erkek, yüzde 33,4 kız) 15-17 yaş grubundadır. Her iki 
yaş grubunda da çalışan çocukların çok büyük çoğunluğunu erkek çocuklar 
oluşturmaktadır 31. Mevsimlik işçilik, atık madde toplayıcılığı gibi alanlar çocuk işçiliğinin 
saklı ve yeni formları olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan çocuk işçiliği sorununun 

                                                             
27 Acar ve Çamur Duyan, 2012 
28 Eğitim İzleme Raporu 2010, Eğitim Reformu Girişimi, İstanbul 
29 Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı Çalışmaları Öncesi Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu, 2012 
30 (Eğitim Her Engeli Aşar projesinin 3. değerlendirme toplantısı basın açıklaması, erişim: 8.8.2012 
http://www.hurriyetegitim.com/haberler/25.04.2012/egitim-goren-engelli-sayisi-yuzde-144-artti.aspx) 
31 TÜİK, 2006. 
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çözümlenemediği dahası sorunun yeni formlar altında yeniden yaygınlaşmaya başladığı 
rahatlıkla söylenebilir.  
Suça sürüklenen çocuklar olgusu 2000’li yıllardan itibaren kamuoyu gündemini meşgul 
etmektedir. Mevcut istatistikler ve projeksiyonlar suça sürüklenme riski altındaki çocuk 
sayısının hızla arttığı yönündedir.   

Mevcut göstergeler incelendiğinde yaklaşık 15 yılda yargılanan çocuk sayısının iki kat 
arttığı görülecektir. Bu artışın özellikle 2000’li yıllardan sonra hızlandığı 2006 yılında en 
üst seviyeye çıktığı daha sonra düşmeye başladığı görülmektedir. 2008 yılında çocuk ve 
çocuk ağır ceza mahkemelerinde açılan davaların yüzde 46,3’ü malvarlığına ilişkin suçlar 
iken yüzde 21,0’ı vücut dokunulmazlığına karşı suçlar nedeniyle açılmıştır. 
Diğer suçların payı daha az olup oranları aşağıdaki gibidir.  

 kamu sağlığına karşı suçlar yüzde 7,9; 
 hürriyete karşı suçlar yüzde 6,4; 
 ateşli silah ve bıçaklara karşı suçlar yüzde 3,0; 
 cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar yüzde 2,4; 
 fikir ve sanat eserleri kanunu yüzde 2,2  
 ve şerefe karşı suçlar yüzde 2,1’dir32 

Toplumsal yapıyı meşgul eden ve bir anlamda alarm veren bir diğer sorun alanı ise 
çocuklara yönelik işlenen cinsel suçlar veya kavramsal tanımlamayla çocuğa yönelik cinsel 
istismardır. Artan farkındalığın da etkisiyle medya organlarında sıklıkla benzer haberlere 
rastlamak olanaklıdır. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 15 
Temmuz 2005 tarihinden 15 Haziran 2010 tarihine kadar olan dönemde Jandarma Genel 
Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen 6.127 cinsel dokunulmazlığa karşı 
işlenen suçlardan 1.210 erkek, 5.469 kız olmak üzere toplam 6.679 çocuk mağdur olmuş, 
bu olaylarda 2.179 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir.  İstismar ve ihmal 
olgularının kolluk kuvvetlerine bildirilmesi ile adli süreç başlamaktadır. 2005 yılında 
yürürlüğe giren Yeni Türk Ceza Kanunu’nda 103 ve 104’ üncü maddelerde çocuklara karşı 
işlenen cinsel suçlara ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Çocuk istismarı nedeniyle Adli 
Tıp Kurumuna yapılan başvurular incelendiğinde yıllar içinde bir artış olduğu 
görülmektedir. Kuruma intikal eden vaka sayısı 2005 yılının son 6 ayında 750 iken, 2006 
yılında 1.864, 2007 yılında 1.690, 2008 yılında 3.640 ve 2009 yılında 2.207 olarak 
bildirilmiştir. Hâlen 25.02.2010 tarihi itibarıyla 5.317 vakaya muayene için randevu 
verilmiştir. Adli Tıp Kurumuna başvuru sayısındaki bu artışı yalnızca çocuk istismarının 
artışı şeklinde yorumlamak yerine son yıllarda gerek toplumsal gerek profesyonel alanda 
çocuk istismarı konusundaki farkındalığın artışı ile de ilişkilendirmek daha doğru 
olacaktır33. 
Madde kullanımı ise, net sayısal veriler olmamasına karşın, giderek yaygınlaştığı anlaşılan 
bir diğer sorun alanıdır. Türkiye’nin uyuşturucu maddeler için bir transit geçiş ülkesi 
olduğu gerek ulusal gerekse uluslar arası kaynaklarda belirtilmektedir. Mevcut veriler, 
özellikle sokakta yaşayan çocuklar ile suça sürüklenen çocukların risk altında olduğunu 
gösterse de madde kullanımı sorunu bugün çocuk nüfusunun önemli bir bölümünü 
                                                             
32 TBMM, Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, 2010: 520-521. 
33 TBMM, Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, 2010: 520-521. 
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etkileyen ulusal bir sorun olarak görülmelidir. Resmi istatistikler, AB üyesi ülkelerle 
karşılaştırıldığında, Türkiye’de madde kullanımı oranlarının önemli ölçüde düşük 
olduğunu göstermektedir. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 
(TUBİM) raporlarına göre, TUİK tarafından seçilen 60 ildeki 261 okulda (130 resmî, 131 
özel) öğrenim gören 26.009 öğrenciyle yapılan bir çalışmada (sigara kullanımına devam 
ettiğini belirten öğrenci oranı % 15,6; son bir ayda en az bir defa alkollü içki kullandığını 
belirten öğrenci oranı ise % 16,5’tir. (Bu oranlar kız-erkek ortalamasıdır, erkeklerin 
oranları kız öğrencilere göre yaklaşık üç kat daha yüksektir.). Rapora göre son üç ay içinde 
uyuşturucu/uyarıcı madde kullanan öğrencilerin oranı ise % 2,9’dur34. 

SHÇEK (Mülga) 2010-2014 Stratejik Plan Raporu’na göre ise gecekondu bölgelerindeki 
hanelerde yaşayan çocukların kötü alışkanlıkları olduğunu belirten ailelerde, bu oran sigara 
için %20,2, alkol için %3,8 ve uyuşturucu/uçucu maddeler için de %1,3 olarak 
belirtilmektedir. 

Cinsel suçları da içerecek biçimde çocuklarla ilgili giderek yaygınlaşan bir diğer sorun ise 
şiddettir. Türkiye’de çocukların şiddete maruz kalma oranlarına ilişkin sağlıklı veriler 
olmasa da şiddetin, bir disiplin aracı olarak da, çocukların sıklıkla ve yaşamlarının 
neredeyse her alanında karşılaşma riskleri son derece fazladır. Bu durum açıkçası 
çocukların, özellikle kız çocukların yaşama, hayatta kalma ve kendini geliştirme haklarını 
kullanmalarına engel olmaktadır. Namus cinayetleri ve intihara zorlama sıklıkla görülen iki 
örnektir. “Çocukları belirli tür şiddetten koruyan yasa hükümleri mevcuttur. Örneğin 
değiştirilen Anayasa’nın 41. maddesi “Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları 
koruyucu tedbirleri alır.” diye belirtmektedir. Ne var ki, Avrupa Konseyi standartlarına 
göre Türkiye’de çocuğa karşı şiddet evde, okullarda ve bakım yerlerinde açıkça 
yasaklanmamıştır”35. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi de “kadına ve çocuğa 
karşı yaygın şiddetten rahatsız olduğunu belirtmiştir. Komite, düzenli olarak veri 
toplanması ve bu veriler doğrultusunda önlem alınması gerektiğini” ifade etmektedir.  

 Çocuklara karşı şiddet her yerde görülmekte ve bu yüzden hayatın normal bir 
parçasına ve çocukların şiddet döngüsünü tetikleyen kötü davranışlarına 
dönüşmektedir. 

 Şiddetli davranışlar aşırı olduğunda, uç düzeydeki ekonomik eşitsizlik ve bunu 
izleyen yoksulluk söz konusu olduğunda şiddet yalnızca şiddetin en uç biçimleri 
anlamına gelmektedir. Çocuğu dövmek şiddet tanımına girmeyebilmektedir. 
İnsanların gördüğü, duyduğu ve okuduğu şeylerin arasında günlük şiddet 
marjinalleşmiş şiddet olmaktadır. 

 Çocuğa karşı şiddet bir disiplin yöntemi olarak görülmektedir. Anne babaların 
çocuk yetiştirme ve eğitmeye ilişkin günlük uygulamalarında alternatif disiplin 
yöntemlerine ilişkin ya hiç bilgisi yoktur ya da çok kısıtlı bilgisi vardır. Çocuklarla 
beraber/çocuklar için çalışan profesyoneller, alternatif ve pozitif disiplin 
yöntemlerinden haberdar değildir. 

 Şiddeti engelleyecek bütünsel bir toplumsal destek mekanizması ve sistemi ise 
bulunmamaktadır. Çocuğa karşı şiddetin yaygınlığını, şiddetini, biçimlerini ve 
yerlerini ölçerek çocuğa karşı şiddet vakalarının üzerine gidilmesi için bir erken 

                                                             
34 Türkiye’de Uyuşturucu Kullanımı, http://www.tubim.gov.tr/Dosyalar/istatistik/genc_nufus.pdf, erişim: 26.8.2012 
35 STK Raporu, 2011. 
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uyarı sistemi olarak çalışacak esaslı bir kayıt sistemi şeklinde izleme ve raporlama 
mekanizmaları yoktur36 

Yukarıda özetlenmeye çalışılan göstergeler ve öne çıkan sorunlar bize ne ifade etmektedir? 
Öncelikle, Türkiye’nin yapısal sorunlarından bağımsız olarak çocukların içinde 
bulundukları koşulları anlamak olanaklı değildir. Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısını 
karakterize eden gelir dağılımı bozukluğuna, ulusal bir çocuk politikası ve kapsayıcı bir 
çocuk koruma sisteminin olmaması da eklenince, temel ihtiyaçlarını karşılamak konusunda 
zorluklarla karşı karşıya kalan bir çocuk grubu yaratılmaktadır. Böylece orta ve uzun 
vadede toplumdaki kırılma riski artmaktadır. Toplumsal kaynaklardan yeterli 
yararlanamayan geniş bir çocuk nüfusunun varlığı açıktır. Ciddi gelir dağılımı bozuklukları 
ve çocuk yoksulluğu oranlarının, suça sürüklenme riskini artırmadığını söylemek olanaklı 
değildir. Toplumsal kaynaklardan adaletli yararlanamadığını düşünen genç nesiller için 
sosyal dışlanma daha büyük bir sorun halini almaktadır.  

Öte yandan mevcut sorunların bir bölümünün, çocuğa yönelen toplumsal bakışın büyük 
ölçüde geleneksel, kent öncesi, değerlerin hâkimiyetinde olması ile doğrudan ilişkili 
olduğu açıktır. Çocuğu bir üretim aracı olarak görmek, ailenin çocuk üzerinde her türlü 
yetkiyi kullanabileceği varsayımıyla çocuğu güçsüz kılmak, edilgen bir meta haline 
dönüştürmek gibi. Örneğin, temelde çocuğun cinsel sömürüsü olan çocuk gelinler 
sorununun bu bakış açısının ürünüdür.  

Türkiye’de nüfusun yaklaşık olarak 1/3’ü çocuklardan oluşmaktadır. Çocukların son 
derece karmaşık ve çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmalarının bir diğer nedeni ise 
nüfuslarına oranla, kendileri için ayrılan bütçenin son derece yetersiz olmasıdır. “Kamu 
Harcamalarını İzleme Platformu’nun 2010 yılı raporuna göre sosyal koruma, sağlık, sosyal 
yardım ve hizmet harcamalarına ayrılan merkezi hükümet bütçesinin GSYH’nin yalnızca 
%13’ünü oluşturduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu rakam Avrupa Birliği ortalamalarının en az 
13 puan altındadır. Bu miktar içinde GSYH’nin yalnızca %1.3’ü yoksulluk sınırının altında 
yaşayan nüfusa sağlanan sosyal yardım ve hizmetlere harcamaktadır” 37. 

                                                             
36 Uluslararası Çocuk Merkezi ve Bernard van Leer Vakfı, 2011, akt: STK Raporu, 2011. 

 
37 STK Raporu, 2011. 
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C. TÜRKİYE’DE ÇOCUK KORUMA VE ÇOCUK ADALET SİSTEMİ 
Bu bölümde Türkiye’de çocuk koruma ve çocuk adalet sistemleri, genel paradigma, 
mevzuat ve işleyiş açısından irdelenecek ve devamında çocuk koruma ve çocuk adalet 
sistemi kapsamında sunulan hizmetler özetlenecektir.  

D1. Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi 
Yasal-İdari Yapılanma 

Türkiye’de devletin korunmaya muhtaç çocuklar alanını düzenlemeye başlaması 1949’da38 
yasalaşan 5387 sayılı, “Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu” ile olmuştur. Ancak bir 
örgütlenme modeli ve insangücü kaynağı öngörmeyen Kanun’un ömrü kısa olmuştur. 6972 
sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun 1957’de kabul edilmiştir.  1983 
tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ise yepyeni 
bir sosyal hizmet sistemini ortaya çıkarmıştır39. Başbakanlığa bağlı bir yapılanma olarak 
oluşturulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 2828 sayılı yasa ile sadece 
çocuklara değil, kadın, yaşlı, engelli gibi tüm dezavantajlı gruplara yönelik sosyal 
hizmetleri sunmakla yükümlü kılınmıştır.  

Çocuk koruma sistemindeki mevcut yapılanma ise 3.6.2011 tarih ve 633 sayılı KHK ile 
oluşturulmuştur. Söz konusu KHK ile ASPB kurularak 1983 yılından itibaren ihtiyaç 
gruplarına (çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli gibi) sosyal hizmetler sunmakla yükümlü olan 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüile sosyal hizmetler 
alanında bağımsız yapılar şeklinde varlığını sürdüren Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sorunlarını Araştırma Genel Müdürlüğü ve Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Bakanlığa bağlı genel müdürlüklere 
dönüştürmüştür. Yeni yapılanma kapsamında, Bakanlık bünyesinde oluşturulan merkez 
birimleri şunlardır: 

- Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
- Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
- Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
- Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü.  
 
Bakanlığın taşra teşkilatını ise Aile ve Sosyal Politikalar il ve ilçe müdürlükleri 
oluşturmaktadır.  

 

  
                                                             
38 Bu tarihten önce çocuk koruma hizmetleri, 1917’de kurulan ve bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu aracılığıyla sunulmuştur.  

39 Adından anlaşılacağı gibi bu yasa ile 1917’de kurulan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Derneği devletleştirilmiştir 
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ASPB, genelde sosyal hizmetlerin özelde ise çocuk koruma sisteminin yeniden 
örgütlenmesinin önünü açmıştır. 1970’lerden itibaren dile getirilen önemli bir eksikliği, 
parçalı bir görünüme sahip olan sosyal hizmetleri, giderme yönünde önemli bir adım 
olarak karşılamıştır40. 2010’dan itibaren zaman zaman rastlanan söylem değişikliğinin de 
umut verici olduğunu söylemek gerekir. Bu söylem ilk kez SHÇEK’in 2010-2014 Stratejik 
Planı’nda göze çarpmış ve ASPB’nin kurulması sonrasında sürmüştür. Dile getirilen 
söylemlerde, kabaca, Türkiye’de önleyici sosyal hizmetlerin geliştirileceği ve risk-ihtiyaç 
analizi sistemine geçileceği ifade edilmektedir. Aile Sosyal Destek Projesi “ASDEP” (bu 
projeye ilişkin eleştirileri saklı tutarak), “sosyal hizmet merkezleri” gibi çalışmalar bu 
söylemi güçlendirmektedir.  

Öte yandan idari yapılanmanın Bakanlık bünyesinde bir arada olmasının orta ve uzun 
vadede hizmetlerin bütünsel bir anlayışla verilmesi açısından kolaylık sağlayacağı 
söylenebilir. Ancak bu yönde henüz olumlu bir gelişme olmadığını da belirtmek gerekir.  

Bakanlıkla birlikte gelişmesi beklenebilecek bir diğer alan ise aile destek programlarıdır. 
Türkiye’de aileyi güçlendirmek sık sık kullanılan bir politik söylem olsa da hâlihazırda 
aileleri güçlendirecek nitelik ve nicelikte hizmet ve programa sahip olunduğu söylenemez. 
Bakanlığın son dönemdeki açıklamalarının bu yönde somut bir ilerleme beklentisi 
yaratacağı açıktır. Bu noktada; aileyi koruma paradigmasının bütünüyle baskın hale 
gelerek ailenin dokunulmaz, her koşul ve şartta güçlendirilmesi gereken bir yapıya 
dönüştürmenin çocuk koruma anlayışını temelden zayıflatacak bir yapıyı ortaya çıkartma 
riski bulunduğu da unutulmamalıdır. Çocuk koruma ve aileyi koruma-güçlendirme dengesi 
son derece iyi kurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki her aile çocukların korunması ve 
yetiştirilmesi için uygun bir ortam sağlayamayabilir.  

Mevcut durumun güçsüz yönlerini ele alır isek ortaya çıkan tablo şu şekilde özetlenebilir.  

Yapıdaki belirsizliklerin giderilememesi önemli bir sorun olarak görülmektedir. KHK’nin 
yapıya getirdiği (getireceği) en önemli yenilik ise örgütlenme biçimiyle ilişkilidir. KHK ile 
sosyal hizmetlerin belirli öğelerinin il özel idarelerine devredilmesi planlanmıştır (Bu 
devredilme süreci ikinci bir kararname ile “662 nolu KHK” üç yıl ertelenmiştir). Bu 
sürecin konunun paydaşlarıyla yeterince tartışıldığını söylemek oldukça güçtür. Aradan 
geçen bir yıldan uzun zamanda örgütlenmenin nasıl olacağına ilişkin net bir söylemin 
ortaya çıkmaması soruları da artırmaktadır.  

 İl Özel İdareleri’ne devrin temel gerekçeleri nelerdir? 41  
 Devrin ertelenmesi hangi gerekçelerle karara bağlanmıştır?  
 Yerel yönetimlerin ana unsurları olan belediyelerin süreç içindeki rolü nasıl 

olacaktır?  

                                                             
40 Bu noktada il ve ilçelerde bulunan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları”nın Bakanlık bünyesine alınamaması 
sosyal hizmetler sisteminin bütünleştirilmesinin önemli bir eksikliği olarak görülebilir.  
41 Yayın organlarına yansıdığı şekliyle: Yerel Yönetimler Yasası’nda değişiklik yapması öngörülen kanun tasarısı ile il 
özel idarelerinin kaldırılacağı ve yetkinin belediyelere aktarılacağı söylemi kimi basın ve yayın organlarına yansımıştır.  
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 Özellikle izleme-değerlendirme işlevini yerine getirmek üzere toplum katılımına 
ilişkin öngörüler nelerdir?  

 İl özel idarelerine devir söz konusu olduğunda Bakanlığın rolü nasıl olacaktır? 

Sistemin İşleyişi 

Türkiye’de çocuk koruma sistemi hâlihazırda iki ayrı Kanun ile yürütülmektedir. 
Bunlardan ilki 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’dur. Yasanın amacı; “korunmaya, 
bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal 
hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve 
sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir” şeklinde ifade 
edilmektedir. 633 sayılı KHK ile 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu’nun adı Sosyal Hizmetler Kanunu olarak değiştirilmiştir. Kanunun 
üzerine inşa edildiği temel kavram korunmaya muhtaçlıktır. Kanun’da yer alan kriterler 
ışığında “korunmaya muhtaç” çocuk ve yetişkinlere sosyal hizmetlerin sunumu 
yapılmaktadır. 2828 sayılı yasa çerçevesinde çocuklara sunulan hizmetler yine korunmaya 
muhtaçlık temelinde sınıflandırılabilir. İlerleyen bölümlerde görüleceği gibi çocuklara 
yönelik hizmetlerin bir bölümü gündüzlü bir bölümü ise yatılı hizmet kuruluşlarını 
oluşturmaktadır. 

Yasal çerçeve ışığında, korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili işleyiş şu şekilde özetlenebilir.  

Korunmaya muhtaç çocukların duyurulmasında mahalli mülki amirler, sağlık kurum ve 
kuruluşları, köy muhtarları, genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları görevlidir. 
Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında yukarıda sayılan görevliler ile vatandaşların veya 
ebeveynlerin il müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları üzerine gerekli incelemelere 
başlanır. Yapılan sosyal incelemede, sosyal hizmet uzmanı, ailenin tüm koşullarını ve toplum 
kaynaklarını da dikkate alarak değerlendirir ve kurum bakımını son çare olarak düşünerek 
ailenin sorununa alternatif çözüm yolları üretmeye çabalar. Kurum bakımından başka bir 
seçenek yok ise hazırlanan rapor yetkili ve görevli mahkemeye gönderilerek dava süreci 
başlatılarak izleme edilir. İl müdürlüğü, yetkili ve görevli mahkemeden alınan korunma 
kararından sonra çocuğun, uygun görülecek kuruluş veya koruyucu aileye yerleştirilme 
işlemlerini tamamlar. Çocuğun durumu acilen korunma altına alınmayı gerektiriyorsa "Acil 
Valilik Makam Oluru" alınarak çocuk kuruma yerleştirilir, korunma kararının çıkartılması ile 
ilgili işlemlere başlanarak en geç bir ay içinde ilgili mahkemeye başvurulur ve izlemesi yapılır. 
Korunma kararı, genel olarak çocuk reşit olana kadar (18 yaşından gün alana kadar) devam 
eder. İl Müdürlüğü ailenin durumunu periyodik aralıklarla izleme eder ve korunma kararına 
neden olan koşulların ortadan kalkması halinde hazırlanacak sosyal inceleme raporu ile birlikte 
kurum yetkililerinin önerisi ile mahkemece korunma kararı kaldırılarak çocuk öz ailesine teslim 
edilebilir. 18 yaşını tamamlamış olan korunmaya muhtaç çocuklardan; 1- Ortaöğrenime devam 
edenler 20 yaşına kadar, 2- Yükseköğrenime devam edenler 25 yaşına kadar korunma ve bakım 
altında kalırlar. 3- Öğrenimi sürmeyenlerin ise iş ve meslek sahibi olabilmeleri için 20 yaşına 
kadar korunma kararları uzatılabilmektedir42. 

                                                             
42 http: //www. shcek. gov.tr/Kurumsal_Bilgi/Mevzuat/default. asp 2009, akt: Aldemir, 2011. 
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2005 yılında yasalaşan 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ise kullandığı paradigma ve 
kapsamı açısından önemli bir gelişim yaratmıştır. Öncelikle 2828 sayılı yasanın kullandığı 
korunmaya muhtaçlık kavramı yerine çağdaş çocukluk paradigması ile uyumlu olarak 
korunma ihtiyacı içinde olan çocuk kavramını kullanmıştır. Muhtaçlık kavramı yerine hak 
temelli sosyal hizmet anlayışıyla paralel olarak ihtiyaç kavramının öne çıkarılması ciddi bir 
paradigma değişikliği olarak görülmelidir.  

Dahası, yasanın temel ilkelerinin çocuk hakları anlayışına atıfta bulunması ve önemli 
ölçüde uyumlu olması dikkat çekicidir. Yasa kapsadığı yaş sınırı ile de uluslar arası 
standartlarla uyumludur. Yasanın en önemli katkısı ise önemli bir paradigma değişikliği ile 
suça sürüklenen çocukları da çocuk koruma paradigmasının kapsamına almasıdır43. 
Böylece Türkiye’deki çocuk koruma tarihinde ilk kez suça sürüklenen çocuklar, salt ceza-
adalet sisteminin sorunu olarak görülmekten çıkmıştır.  

Yasanın getirdiği işleyişe baktığımızda ise ortaya çıkan görünüm şu şekildedir:  

5395 sayılı Çocuk Koruma Yasası ise; korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen 

çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektedir. Yasa, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak 

tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usul ve 

esaslarına, çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri 

kapsamaktadır. 

Kanun korunma ihtiyacı içinde olan çocuklara yönelik beş farklı tedbir kararı 

verilmesine olanak sağlamaktadır. Bu tedbirler, korunma ihtiyacı içinde olan 

çocuklar/mağdur çocuklar söz konusu olduğunda “koruyucu-destekleyici tedbirler”, suça 

sürüklenen çocuklar için ise “çocuğa özgü güvenlik tedbirleri” olarak tanımlanmaktadır.  

Koruyucu ve destekleyici tedbirler; danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık, barınma 

konularında korunma ihtiyacı olan çocuklar için düzenlenir. 

- Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk 

yetiştirme konusunda, çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde 

yol göstermeye yönelik tedbirdir. Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler tarafından yürütülür. 

                                                             
43 Bu durum aynı zamanda, Kanunun sadece suça sürüklenen çocuklarla ilgili olduğu yönünde bir algılama yaratması 
açısından dezavantajlı bir durum ortaya çıkartmıştır.  
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- Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak 

devamına, iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna 

gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait 

işyerlerine yerleştirilmesine yönelik tedbirdir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülür. 

- Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir 

nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da 

koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılmasınayönelik tedbirdir. Çocuk Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

- Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için 

gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan Maddeleri 

kullananların tedavilerinin yapılmasına yönelik tedbirdir. Sağlık Bakanlığı tarafından 

yürütülür. 

- Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede 

olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya yönelik tedbirdir. Çocuk Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü tarafından, kendisine intikal eden olaylarda gerekli önlemler derhâl 

alınarak çocuk, resmî veya özel kuruluşlar yerleştirilerek yürütülür. 

Bakım ve barınma tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan kolluk 

hizmetlerinin yerine getirilmesi, çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve diğer bakanlıkların 

görev alanına giren diğer hususlarla ilgili olarak ASPB tarafından yapılan her türlü yardım 

ve destek talepleri Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ilgili diğer 

bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilir. 

Çocuk Koruma Kanunun olumlu kazanımlarına karşın, güçlendirilmesi, 

değiştirilmesi gerektiği noktalar olduğu da açıktır. Öncelikle, mevcut yapısıyla yasanın tam 

bir çocuk koruma yasası olduğunu söylemek olanaklı değildir. Öncelikle mevcut yasal 

düzenleme çocuk nüfusunun tamamını kapsayıcı bir içeriğe sahip değildir. Öte yandan, 

yeni bir paradigma kazandırmasına karşın, çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitlilikte 

bir değişim yaratamamıştır. Mahkemelerce verilen tedbir kararlarının gerçekleştirilmesine 

yönelik kurumsal ve fiziki altyapı, insangücü, finansman, idari düzenleme gibi alanlardaki 

sorunlar ise henüz çözülmemiştir. Yasaya yöneltilen en önemli eleştiri getirdiği insangücü 
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politikası ile ilgilidir. Yasa ile tanımlanan sosyal çalışma görevlisi kadroları, 2012 yılında 

yapılan değişiklikler ile bir çok farklı meslek grubunun bu kadro altında çalışmasına 

olanak vermiştir. Çocuk koruma hizmetlerinde hizmet kalitesinin temel belirleyicilerinden 

birisi de insangücüdür. Dolayısıyla orta ve uzun vadede sistemde aksaklıkları görülmesi 

beklenebilir.  

 

D2. Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi 
Çocuk adalet sistemi, bir çocuğun mağdur veya fail olarak yargı sistemi içerisine 
girmesinden ötürü, çocuğun durumuna özgü yaklaşım, mevzuat, örgütlenme ve hizmetler 
bütünü olarak tanımlanabilir.  

Kanunla ihtilafa düşmüş olmak, genel itibariyle bir bireyin toplumsal yaşamı düzenleyen 
yazılı kurallara aykırı hareket etmesidir. Yaş, cinsiyet gibi temel belirleyicilerin yanı sıra 
kanunla ihtilafa düşme nedenleri de çok çeşitlilik gösterir. Yoksulluk, yoksunluk, göç, 
eğitimin kesintiye uğraması, erken yaşta çalışma yaşamına girme, şiddet kültürü, toplumsal 
cinsiyet rollerinde çarpıklıklar, gerek veli-vasi bakım ve korumasında gerekse sosyal 
destek ağındaki sorunlar, olumsuz rol modelleri, çocuğun kendini ifade etmede seçtiği 
yollar, gelişimsel özellikler vb. nedenler arasındadır. Günümüzde baskın olan yaklaşım 
onarıcı adalet yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır: Onarıcı adalet, genel olarak toplumsal 
barış ve uzlaşı ortamı yaratmak amacıyla insan hak ve özgürlüklerine saygıyı gözetir. 
Amaç, toplumu failin neden suça yöneldiğini anlamaya, aydınlatmaya ve onu 
destekleyerek yeniden suça yönelmesini önleyecek tedbirleri almaya; faili ise mağdura, 
topluma ve kendisine verdiği zararı gidermeye yöneltmektedir. Faili toplumdan 
uzaklaştırmak yerine toplumla bütünleştirmek esastır. Dolayısıyla onarıcı adalet yaklaşımı 
kanunla ihtilafa düşmüş çocuk ve çocuğun ileriki yaşamı açısından büyük önem 
kazanmaktadır44. 

Söz konusu maddelerin yaşama geçirilmesinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Komitesinin, taraf devletlerin uygulamalarını izlediği raporlar sonucu 2007 yılında 
oluşturduğu Çocuk Ceza Adaletinde Çocuk Hakları’na ilişkin 10 no’lu Genel Yorum’u yol 
göstericidir45Bu yoruma göre çocuk ceza adaleti konusunda kapsamlı bir politikanın 
başlıca ilkeleri; ayrımcılık yapmama (madde 2), çocuğun yüksek yararı (madde 3), yaşama, 
hayatta kalma ve gelişme hakkı (madde 6), sözünün dinlenmesi hakkı (madde 12) ve 
saygınlıktır (madde 40(1). 

Daha önce ifade edildiği gibi çocuk adalet sistemi, çocuk koruma sisteminin bir parçası 
olup, ulusal mevzuatta da bu şekilde yer almaktadır (5395 sayılı Çocuk Koruma Yasasında 
hem korunma ihtiyacı olan hem de suça sürüklenen çocuklarla ilgili hükümler bulunur). 
                                                             
44 Baykara Acar ve Ark., 2012. 
45ICC, 2008. 
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Türkiyede sistem şu şekilde işlemektedir: Kolluk güçleri tarafından yakalanan çocuk 
hakkında kimlik tespiti yapılır yasal temsilcilerine ve avukata haber verilir çocuk, 
savcılığa46 sevk edilir. Burada bir yaş kontrolü yapılır. 12 yaşını doldurmamışsa çocuk 
kendiliğinden refah sistemine geri döner. Gerekirse çocuk hakkında bir korunma kararı 
verilebilir. Buna göre çocuktan artık aile değil, başka bir yer ya da kişi sorumlu olacaktır. 
Örneğin sosyal hizmetler, sağlık veya milli eğitim. Çocuk 12’sinden gün almışsa ve 15’ini 
de doldurmamışsa ikinci kontrol gerçekleşir. İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını anlama 
kapasitesi ölçülür. Anlamıyorsa çocuk refah sistemine geri döner47. Hakkında yine bir 
koruma tedbiri verilebilir. Anlıyorsa sınır kapısından çıkar, çocuk adaleti sistemindeki 
yoluna devam eder. Ancak bu yola tam devam etmemek için bir şansı daha vardır. Savcı, 
çocuk hakkında kamu davasını erteleyebilir, denetimli serbestlik kararına hükmedip bir 
tedbir de uygulayabilir. Böylece hiç kovuşturma aşamasına girmeden çocuk, yine refah 
sistemine geri dönme şansını yakalayabilir. Savcının belli koşullarda yapabileceği bir şey 
daha vardır. Belli koşullar altında, fiilden dolayı zarar gören bir mağdur varsa zararın 
tazmini istenerek uzlaşma istenebilir48. Çocuk bu iki şanstan da mahrum kalması 
durumunda artık bir hâkim tarafından yargılanacaktır.  

Türkiye’de çocuklar çocuk mahkemelerinde yargılanmak durumundadır49. Çocuk 
mahkemesi bulunmayan illerde ise bu sıfatla yetişkin mahkemelerinde yargılanırlar. 12-15 
yaş arasındaki çocuklar için sosyal inceleme raporu (SİR) hazırlanması zorunludur50. 15-18 
yaş arasında ise SİR hazırlanmadığı takdirde bunun gerekçesi mutlaka belirtilmelidir.  

Çocuk hakkındaki bütün kararlar tüm insanlar için geçerli olan Türk Ceza Kanuna göre 
verilir. Çocuk, cezanın indirim avantajından yararlanabilir. Ayrı bir çocuk ceza kanunu 
bulunmamaktadır. Hakim, çocuğun tutuklu ya da tutuksuz yargılanması konusundaki 
kararı verir ve kovuşturma başlar. Kovuşturmanın tamamlanması ve kararın 
açıklanmasından sonra gerekirse temyiz süreci devreye girer51. Karar kesinleştiğinde ise 

                                                             
46 Genellikle yetişkin polisi tarafından yakalanan çocuk, normal koşullar altında çocuk polisine gönderilmelidir. Çocuk 
polisinin görev ve yetki alanları Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü / Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Avukat, devlet tarafından atanabilmektedir. Ancak ücretlendirme, anlayış vb. 
etmenler devlet tarafından atanan avukat’ın görevini gereğiyle yerine getirmesini engellemektedir. Belli bir zamandan 
beri çocuk adaletini iyileştirme çalışmaları kapsamında savcıların da bir kısmı çocuk hakları ve yargılaması konusunda 
çeşitli eğitimler almışlardır. Ancak bunlar sadece çocuk mahkemesi savcılarıdır. Genellikle çocuklar diğer savcılara 
gitmekte ve gereken müdahaleden yoksun kalabilmektedirler. 
47 Medeni Kanuna göre 16 yaşına gelmiş olan çocuklar ailelerinin rızası alınarak evlenebilirler. Bu durumda erken rüşt 
durumunu söz konusu olur. Çocuklar 16 yapında olduğu halde reşit kabul edilirler. 16 yaşında suça karışmış evli bir 
çocuğa reşit muamelesi yapılır.  
48 Uzlaşma da çok yeni bir sistemdir. Koşullar TCK’da son derece geniş bir şekilde ele alınmıştır. Hem savcılık hem de 
mahkeme aşamasında bu arar verilebilmektedir. Fail-mağdur karşılaştırmasının hassasiyetini göz önünde bulundurmakta, 
sadece maddi bir karşılama, hatta çok basit bir özür düzeyinde kalmaktadır. Karşılaşma, uzman olmayan kişilerce çok 
yüzeysel bir şekilde gerçekleştirilmektedir.  
49 Buradaki en büyük sorunlardan biri Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılanan 15-18 yaş arasındaki çocukların 
Ağır Ceza Mahkemelerinden yargılanmasıyla ilgili olan hükümdür.   
50 SİR, çocuk yargılaması konusunda son derece sorunlu bir konudur. Hem çocuk mahkemelerinin iş yükü, fiziksel 
koşularının yetersizliği, nicel ve nitel açıdan personel eksikliği vb. sorunlar, hem de mevcut cezacı anlayış SİR yazımını 
engellemektedir. 
51 Dava ve temyiz süresinin zaman zaman 1-2 yıl, hatta bazen daha da uzun sürdüğü söz konusu olabilmektedir. Bu 
durum dosya sayılarının çokluğundan kaynaklanmaktadır. Özellikle tutuklu yargılanan çocuklar bakımından bu durum 
ağır zararlar verebilmektedir.  
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çocuk hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK)nun öngördüğü kararlardan birisine 
hükmolunur: 

Beraat: Çocuğun suçsuzluğuna hükmedilmiştir. Çocuk bulunduğu ortama geri döner. 
Çocuk hakkında destekleyici herhangi bir mekanizma devreye girmez.  

Para cezası: Çocuk ve ailesinin fiile karşı bir maddi karşılık verir, dava kapanır.  

Uzlaşma: Zarar verilen kişi ile uzlaşma, anlaşma, barışma, zararı telafi etme süreci başlar.  

Denetimli serbestlik: Çocuk hakkında verilen hapis cezası 2 yılı geçmiyor ise ve bu ceza 
çocuğun aldığı ilk ceza ise hakim takdiri ile bu karar denetimli serbestlik cezasına 
çevrilebilir. Bu durumda TCK’ya paralel olarak Denetimli Serbestlik Kanunu devreye 
girmektedir. Denetimli serbestlik kararına ek olarak bir yükümlülük (örneğin belli bir yere 
gitmeme), bir seçenek yaptırım (örneğin aileye danışmanlık tedbiri) ya da bir güvenlik 
tedbiri (örneğin meslek eğitimi alma zorunluluğu) getirilebilir. Bu durumda adalet, milli 
eğitim, sosyal hizmet ya da sağlık sistemlerinden birisi ya da birkaçı, denetimli serbestlik 
süresi boyunca çocuktan sorumlu olabilmektedir. 

Hapis: Çocuk, eğitimevine gönderilir. Artık geçerli olan Ceza İnfaz Kanunudur. Burada 
eğitimine, işine devam edebilen, bir meslek öğrenebilen çocuk için bugüne kadar bir 
müdahale programı uygulanmamıştır. Ancak bazı müdahale programları (öfke kontrolü 
gibi) üzerinde çalışılmaktadır. Yakın zamanda bunların yaygınlaştırılması beklenmektedir. 
“İyi hali görülen” çocuk hakkında şartlı tahliye kararı verilebilir. Bazı durumlarda bu 
kararın yanı sıra bir yükümlülük ya da tedbir de (denetimli serbestlik) 
uygulanabilmektedir. 

Tedbir: ÇKK kapsamındaki tedbirlerden birine hükmedilir [Bunlar, tedbir, koruyucu ve 
destekleyici tedbirler (m.5), çocuklara özgü güvenlik tedbirleri (m.11,5), adli kontrol 
tedbiri (m.20) ve denetim tedbirleridir(m.36).] Koruyucu ve destekleyici tedbirler barınma, 
bakım, sağlık, eğitim ve danışmanlık tedbirleridir. Milli eğitim, sosyal hizmet, sağlık ve 
yerel yönetim mekanizmaları tarafından yerine getirilmektedir.  

Korunma Kararı: 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu veya 2828 Sayılı SHÇEK (Mülga) 
Kanunu kapsamında korunma kararına hükmedilebilir.  

D3. Korunma İhtiyacı İçindeki Çocuklara Sunulan Hizmetler 

Bu bölümde, 0-18 yaş arasındaki korunma ihtiyacı içindeki çocuklara yönelik hizmetler 
hakkında özet bilgiler yer almaktadır.  

 

 

 



26 
 

Tablo -2 Korunma İhtiyacı İçindeki Çocuklara Sunulan Hizmetler ve Kurumlar 

KORUNMA İHTİYACI İÇİNDEKİ ÇOCUKLARA SUNULAN HİZMETLER/KURUMLAR 
ASPB 

 
Gençlik 
ve Spor 

Bakanlığı 
 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

 

Adalet 
Bakanlığı 

 

Adli Tıp 
Kurumu 

 

Mahkemeler 
 

Sağlık 
Bakanlığı 

 

Üniversite 
Tıp 

Fakülteleri 
 

Çalışma ve 
Sosyal 

Güvenlik 
Bakanlığı 

 

İçişleri 
Bakanlığı 

 

Çocuk 
yuvaları 

Gençlik 
merkezleri  

Eğitim- 
Öğretim 
kurumlarında 
rehberlik ve 
danışmanlık 
hizmetleri 

Denetimli 
serbestlik 
şubeleri 

Adli tıp 
birimi 
/Adliye- 
Adli Tıp 
Kurumu 

Çocuk 
mahkemesi- 
Çocuk Ağır 
Ceza 
Mahkemesi/ 
Sosyal servis 

Uçucu 
Madde 
Bağımlılığı 
Araştırma 
Tedavi ve 
Eğitim 
Merkezi 

Çocuk 
koruma 
birim ve 
merkezleri 

Eğitim 
tedbir 
kararının 
uygulanması 
ile 
sorumludur.  

Çocuk 
polisi  
 

Yetiştirme 
yurtları 

Gençlik 
kulüpleri: 

Rehberlik ve 
Araştırma 
Merkezleri 

Tutukevi   Alkol ve 
Madde 
Bağımlılığı 
Araştırma 
Tedavi ve 
Eğitim 
Merkezi 

  Jandarma 
çocuk 
merkezi 
 

Sevgi evleri Gençlik 
kampları 

Halk Eğitim 
Merkezleri 

Eğitimevi       

Çocuk evleri  Meslek 
Eğitim 
Merkezleri 

Çocuk 
Eğitim 
İyileştirme 
İşleri 
Şubesi 

      

Koruma, 
Bakım ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi 

         

Bakım ve 
Sosyal 
Rehabilitasyon 
Merkezi 

         

Çocuk ve 
gençlik 
merkezleri 

         

Toplum 
merkezleri 
(Sosyal 
Hizmet 
Merkezlerine 
Dönüşüm…) 

         

Aile danışma 
merkezleri 

         

Alo 183          
Evlat edinme 
hizmetleri 

         

Koruyucu aile 
hizmetleri 

         

Aileyi 
destekleyerek 
aile yanında 
bakım 
hizmetleri 

         



 
 

Görüldüğü gibi korunma ihtiyacı içindeki çocuk ve gençlere yönelik hizmetler, kamunun 
farklı kurumları tarafın sunulmaktadır. Bu noktada gerek 2005 tarihli Çocuk Koruma 
Kanunu gerekse 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile sorumluluk ASPB’ye verilmiştir. 
Çocuk Koruma Kanunu uyarınca 2012 yılı itibarıyla çocuklara yönelik tedbir kararlarının 
koordinasyonundan da aynı Bakanlık yükümlüdür. ASPB’de hizmetler başta Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere 5 genel müdürlük aracılığıyla yürütülmektedir. 
Bu hizmetler kabaca geleneksel (kurum temelli) ve alternatif bakım hizmetleri olarak ikiye 
ayrılabilir. Bakanlığın hizmetleri sadece ebeveyn bakımından yoksun çocuklara yönelik 
değildir. Bakanlık tarafında sunulan hizmetler şu şekilde özetlenebilir: Evlat edinme 
hizmetleri, koruyucu aile hizmetleri, aileleri destekleyerek aile yanında bakım, ücretsiz 
bakım hizmetleri (özel kreş ve gündüz bakımevlerinde sunulan kontenjanlar), çocuk 
yuvaları, yetiştirme yurtları, sevgi evleri, çocuk evleri, koruma, bakım ve rehabilitasyon 
merkezi, bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezi, çocuk ve gençlik merkezleri52, toplum 
merkezleri ve aile danışma merkezleri ve Alo 183’tür53.  

Gençlik ve Spor Bakanlığı ise hizmetlerini gençlik merkezleri, gençlik kampları ve gençlik 
kulüpleri gibi kuruluşlarda sunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara yönelik rehberlik 
ve danışmanlık hizmetlerini resmî ve özel eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve 
psikolojik danışma servisleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) aracılığıyla 
sunmaktadır. Bakanlığa bağlı Halk Eğitim Merkezleri ise toplumun her yaş ve eğitim 
düzeyindeki kişilere yönelik kurslar (okuma yazma, meslek teknik kursları, sosyal kültürel 
kurslar, özel eğitim gerektiren kişilere yönelik düzenlenebilecek kurslar ve kurs dışı 
etkinlikler) ve ebeveynlere yönelik erken çocukluk eğitimi ve gelişimi programları 
düzenlemektedir.  Meslek Eğitim Merkezleri (MEM) aracılığıyla ise zorunlu temel 
eğitimini tamamladıktan sonra, gerçek iş ortamında fiilen çalışmak suretiyle meslek 
öğrenmek isteyen 15 yaş ve üzerindeki kişilere teorik ve pratik mesleki eğitim verilmesi 
sağlanır. 

                                                             
52 Çocuk yuvalarında 0-12 yaş arası korunma ihtiyacı içinde olan çocuklara, yetiştirme yurtlarında ise 13–18 yaş arası 
korunma ihtiyacı içinde olan çocuklara  bakım ve barınma hizmeti verilmektedir. Sevgi evleri ise 10-12 çocuğun barınıp 
yaşamlarını sürdürebileceği, temel gereksinimlerinin karşılanabileceği, toplu- kışla tipi yaşamın getirdiği olumsuzlukları 
yaşamadan yetiştirilebilecekleri, aile ortamına benzer yapılar ve ilişki sistemi kurulan kuruluşlardır. Çocuk evleri 
korunma ve bakım altına alınan çocukların bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerinin, eğitimlerinin ve bir meslek sahibi 
olmalarının sağlamak amacıyla kurulmuş olup her ilin sosyal, kültürel açıdan çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde 
tercihen il merkezinde okul ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil dairelerde bir ev ortamı yaratılarak 0-18 
yaş grubu 6-8 çocuğa yönelik hizmet sunulmaktadır. Koruma, bakım ve rehabilitasyon merkezleri suça yöneldikleri tespit 
edilen çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre 
bakım ve korunmalarının sağlandığı kuruluşlardır, bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezlerinde ise bedensel, zihinsel, 
ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile, kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru 
çocuklara hizmet verilmektedir. Çocuk ve gençlik merkezleri ise sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocuklara 
yöneliktir. 
53Toplum merkezleri ve aile danışma merkezleri, toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve 
kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, 
gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle işbirliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet 
kuruluşlarıdır. Alo 183 , istismara uğrayan veya uğrama riski taşıyan ve desteğe gereksinimi olan kadınlara ve çocuklara 
yönelik psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak ve yararlanabilecekleri 
sosyal hizmet kuruluşları konusunda bilgilendirerek gereksinim duydukları hizmet türüne en kısa zamanda ulaşmalarını 
sağlamak amacının gerçekleştirilmesi için ücretsiz hizmet veren bir hattır. 



 
 

Adalet Bakanlığı ise suça sürüklenen çocuklara yönelik hizmetlerini denetimli serbestlik 
şubeleri, tutukevleri, eğitim evleri ve Çocuk Eğitim İyileştirme İşleri Şubesi’nce 
iletmektedir54.  

Adli Tıp Kurumu’nun rolü ise suç mağduru veya suça yönelmiş çocuklarla ilgili fiziksel, 
psikolojik değerlendirme yapmak ve suça sürüklenmiş çocukların yaptıkları eylemin 
anlamını kavrama yetileri olup olmadığını tespit etmek şeklinde özetlenebilir.  

Mevcut düzenleme ile çocukların yargılaması çocuk mahkemesi veya çocuk ağır ceza 
mahkemelerinde yapılmaktadır.  

Sağlık Bakanlığı bünyesinde özellikle risk gruplarının gereksinimlerine göre oluşturulan 
iki merkez bulunmaktadır. Bunlar UMATEM (Uçucu Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi 
ve Eğitim Merkezi) ve AMATEM’dir (Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve 
Eğitim Merkezi).  Bu merkezler alkol ve alkol dışı madde kullanımı ve bağımlılığına karşı 
birincil koruma hizmetler (Okul, aile, 15-24 yaşa odaklı eğitim programları ve yerel 
bölgesel ve ulusal örgütlenmeler) verir. Alkol ve madde bağımlılığı tedavi ve 
rehabilitasyonları ise ikincil koruma önlemleri içine alınır. Detoks sonrası bireysel ve grup 
terapi programları aile tedavileri sosyal danışmanlık iş bulma kendine yardım grupları gibi 
çok sayıda tedavi seçenekleri bulunur.  

Son yıllarda bazı üniversitelerin tıp fakülteleri bünyesinde özellikle ihmal, fiziksel, cinsel 
ve ruhsal istismara uğramış, suç mağduru çocuk ve gençlere yönelik hizmet veren Çocuk 
Koruma Birimleri/Merkezleri oluşturulmuştur. Bu birimler ihmal ve istismara uğrayan 
çocuklarla ilgili tedavi, müdahale ve izleme çalışmalarını yapan ve multi disipliner bir 
ekiple çalışan birimlerdir. 

Koruyucu, destekleyici veya güvenlik tedbirleri kapsamında çocuklara verilen eğitim 
tedbiri kapsamında, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş 
ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek 
sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesinde 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumlu tutulmuştur. 

İçişleri Bakanlığı kolluk birimleri aracılığıyla (polis, çocuk polisi ve jandarma çocuk 
merkezi) korunma ihtiyacı içinde olan çocuklar ve suça sürüklenen çocuklara yönelik 
çalışmalar yürütmektedir.  

                                                             
54 Denetimli serbestlik şubeleri denetim çalışmaları ile çocukların suç işleme nedenlerinin denetim görevlilerince 
yürütülen çalışmalarla ortadan kaldırılmasına çalışılmakta, ayrıca çocuklar mahkemeler tarafından belirlenen 
yükümlülüklerini aileleri ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan yerine getirmektedirler 



 
 

 

D. ÇOCUK KORUMA ve ÇOCUK ADALET SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

Çocuk koruma politikası, bilindiği üzere “ulusal sosyal politikaların” bir parçasıdır. O 
nedenle çocuk koruma sistemini değerlendirmeden önce genel sosyal politikaya ilişkin 
anlayış ve düzenlemeleri analiz etmek gerekir.  

1982 Anayasasında Türkiye, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmaktadır. Buna 
karşın, devletin sosyal niteliği üzerine tartışmalar süregelmektedir. Türkiye’de sosyal refah 
hizmetlerinin temel karakteristikleri üzerine yapılan tartışmalarda genel olarak üç eğilimin 
bulunduğunu söylemek mümkündür. Bunlardan ilki, Türkiye’nin, Batılı anlamda bir refah 
devleti geleneği bulunmadığı, dolayısıyla bir refah devleti olmadığıdır55. İkinci eğilim, 
refah devletinin en belirleyici özellikleri olan sosyal vatandaşlık haklarının gelişmişliği ve 
dekomodifikasyon olgusunun kapsamlı sosyal güvenlik uygulamaları ve bunları 
destekleyen sosyal hizmet ve yardımlarla sınırlanması gerçekleşmemiş olsa da, 
Türkiye’nin de bir refah devleti olarak kabul edilebileceği yönündedir56. Üçüncü eğilim 
ise, Türkiye’nin Güney Avrupa refah rejimiyle benzerlikler taşıdığı ve bu model içerisinde 
değerlendirilebileceği yönündedir57.  

Türkiye’deki sosyal refah düzenlemeleri incelendiğinde, sistemin ancak ihtiyaçlar 
geleneksel kurumlar tarafından karşılanamadığı zaman devreye girdiği, sosyal refahın 
henüz ihtiyaçların normal karşılanma biçimi olmadığı ve geçiciliğin sistemin temel 
karakteristiklerinden birisi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Türkiye’de varolan sistemin en 
belirgin özelliği sistemin henüz ihtiyaçlar ölçüsünde çeşitlendirilememiş olmasıdır.  

Bu saptamaların büyük ölçüde çocuk refahı için de geçerli olduğu açıktır. 

Türkiye’de sosyal hizmetler sisteminin en gelişmiş olduğu alanın çocuk refahı olduğunu da 
belirtmek gerekir. Ancak, Karatay’ın da belirttiği gibi “Türkiye’de korunmaya muhtaç 
çocuklara ilişkin koruyucu sistem geç gelişmiştir ve kamusal alan içinde yeterince 
kurumsallaşamamıştır” 58. 

Türkiye’de son yıllarda çocuk koruma ve çocuk adalet sistemlerinin güçlendirilmesine 
yönelik önemli gelişmeler olmuştur. Mevzuatın güçlendirildiği, örgütlenmede değişiklikler 
yapıldığı ve çocuk koruma uygulamalarında kalite standartlarının geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapıldığı görülmektedir.  

Bu noktada ortaya çıkan bazı uygulamaların geliştirildiği takdirde “iyi uygulama örnekleri” 
olmaya aday olabilecekleri söylenebilir. Bunlardan ilki alternatif bakım modellerinin 
geliştirilmesidir. Türkiye çok uzun yıllardır kurum temelli bakım modelinin 

                                                             
55Koray, 1996: 21; Yalman, 2007:1 
56Özbek, 2002: 22-23 

57Buğra, 2006:14-15. akt: Şahin Taşğın, 2010: 51-52 

58Karatay, 2007: 313 



 
 

dezavantajlarını tartışmakla birlikte koğuş tipi kurum bakımının yaygınlığı süregelmiştir. 
Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni sosyal yardım programları ile ekonomik 
yoksunluk temelli nedenlerle kurum bakımında kalan çocukların ailelerine dönmeleri 
sağlanmış, sevgi evleri projesi ile kışla tipi kurum bakımı hizmeti dönüştürülmeye 
başlanmış ve çocuk evleri hizmetinin yaygınlaşması ile kurum bakımına alternatif olacak 
aile temelli bir yapılanma ön plana çıkartılmıştır (Bu noktada özellikle çocuk evleri hizmeti 
için oluşturulmuş etkin bir iç/dış izleme-değerlendirme sisteminin olmadığı 
vurgulanmalıdır).  

Çocuk adalet sistemindeki önemli bir sorun alanını ortadan kaldırmak üzere oluşturulan 
çocuk izlem merkezleri de olumlu gelişmelerin başında yer almalıdır. "Çocuk İzleme 
Merkezi" Sağlık, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıkları ile 
Adli Tıp Kurumu ve üniversitelerin ortak çalışması ile oluşturulmuş birimlerdir. İdari 
açıdan Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren merkezler ihmal ve/veya istismar 
mağduru çocuklara yönelik çalışmalar yapmaktadır. Merkezin işleyişi şu şekildedir:  

“Merkezlerde, özel eğitimli uzmanlar ve her tür donanım da hazır bulunacaktır. Yeni 
yapılanma, istismar mağduru çocuğun ifadesinin alınması, muayenesinin yapılması ve 
raporunun hazırlanmasına kadar olan süreçte çocuğun yüksek yararını gözetecektir. 
Mağdur çocukların yeni bir istismarını engelleyecek olan Çocuk İzleme Merkezi'nin 
çalışma şekli ise şöyle olacaktır: İstismardan haberdar edilen kolluk kuvvetleri 'Çocuk 
İzleme Merkezi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı'na haber verecektir. Kolluk 
kuvvetlerinin bu iş için özel eğitim almış sivil personeli, çocuğu bulunduğu yerden 'sivil 
bir araçla' alarak merkeze getirecektir. Merkezde görev yapan Adli Tıp uzmanı, çocuk 
psikiyatristi ve çocuk hekimi tarafından çocuk muayene edilecektir. Vücudun tümü (Cinsel 
organlar dahil olmak üzere) detaylıca muayeneden geçirildikten sonra fiziki bulgular 'video 
kamera ile görüntülü' olarak kaydedilecektir. Çocuğun ifadesi (adli görüşme); alanında 
uzman personel tarafından 'aynalı bir odada',' ses ve görüntü kaydı' yapılarak alınacaktır. 
İfade sırasında, Cumhuriyet Savcısı, kolluk kuvveti, ASPB personeli, çocuk avukatı, adli 
tıp uzmanı, çocuk psikiyatristi, aynanın arka tarafında odada bulunacak ve de ifadeyi 
izleyecektir. Çocuğa uygun tedavi ve hizmet modeli belirlenene kadar barınma, beslenme, 
giyim, sağlık ve güvenlik gereksinimleri karşılanacaktır” 59. 

Olumlu gelişmelerden bir diğeri ise Çocuk Koruma Kanunu’nun öngördüğü koordinasyon 
mekanizmasının geliştirilmesi konusunda yaşanmıştır.  

Bilindiği gibi 2005 tarihli Çocuk Koruma Kanunu, çocuk koruma sisteminin doğası gereği, 
çok birimli bir koordinasyon üzerine yapılandırılmıştır. Türkiye’nin kamu yönetimi sistemi 
için yeni sayılabilecek bir yapıyı ortaya çıkaran Kanun’un öngördüğü koordinasyon 
mekanizmasının istenilen ölçüde işlemesine yönelik Bursa ilinde bir pilot uygulama 
gerçekleştirilmiştir.  

                                                             
59Mamak Rehberlik ve Araştırma Merkezi web sayfası, 
http://www.mamakram.gov.tr/www/tr/Icerik_Detay.asp?Icerik=963, erişim: 26.8.2012 



 
 

“2005 yılında yürürlüğe giren 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na dayalı olarak 
çıkartılan ve 24.12.2006 Tarih ve 26386 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir 
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik’in 20. Maddesi60 kanunun 
uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümlenmesini sağlamak üzere İl 
Koordinasyonlarının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak Türkiye genelinde yapılan 
koordinasyonların istenilen düzeyde olmaması nedeniyle UNİCEF’in teknik desteğinde 
Avrupa Birliği projesi olarak hazırlanan “Önce Çocuklar – Çocuk Koruma 
Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” projesi kapsamında Bursa ili uygulama 
için pilot il olarak seçilmiştir. Proje kapsamında Valilik bünyesinde “Çocuk Hizmetleri 
Koordinasyon Merkezi” kurulmuş ve koruyucu önleyici çalışma hedefli Erken Uyarı 
Sistemi (sağlık ve eğitim kurumları ile işbirliği) kapsamında çocuğa yönelik riskleri 
önceden fark edebilmek için nasıl bir sistemin geliştirilmesi gerektiği ve bunun 
gerçekleşebilmesi için asgari koşulların neler olduğunun anlaşılabilmesi amacıyla 
uygulamaya yönelik Ön Değerlendirme Ekibi oluşturulmuştur. 5395 sayılı Çocuk Koruma 
Kanununun etkin bir şekilde uygulanması, çocuğa yönelik hizmetlerin koordinasyonun 
sağlanması ve İl Koordinasyonuna alt yapı oluşturması amacıyla Valilik Merkezi 
bünyesinde Valilik Onayı ile “Çocuk Koruma Kanunu Uygulama Komisyonu” 
kurulmuştur” 61.  

Proje kapsamında geliştirilen iş akış şeması aşağıda yer almaktadır. 

                                                             
60 Bursa Valiliği Çocuk Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Brifing Dosyası, 2012. 
61 Uzlaşma da çok yeni bir sistemdir. Koşullar TCK’da son derece geniş bir şekilde ele alınmıştır. Hem savcılık hem de 
mahkeme aşamasında bu arar verilebilmektedir. Fail-mağdur karşılaştırmasının hassasiyetini göz önünde bulundurmakta, 
sadece maddi bir karşılama, hatta çok basit bir özür düzeyinde kalmaktadır. Karşılaşma, uzman olmayan kişilerce çok 
yüzeysel bir şekilde gerçekleştirilmektedir.  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ŞEKİL 1: Teşkilatlanma ve İş Akış Şeması 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Yukarıda ifade edilen adımlara karşın sistemin işleyişinde beklenen sonuçlardan uzak 
olunduğu açıktır. Günümüzde çocuk koruma ve çocuk adalet sistemlerinin ayrımcılık 
gözetmeden her bir çocuğun yaşamasını, gelişmesini ve kendisi hakkında verilen kararlara 
katılımını sağlayan ve çocuğun yararını gözeten bir düzeye tam anlamıyla ulaştığından söz 
etmek mümkün değildir.  

Bu noktada ASPB tarafından kısa zaman önce açıklanan Ulusal Çocuk Hakları Stratejisini 
ve aynı kapsamda kurulan Çocuk Hakları İzleme Kurulu’nu ilk adımda olumlu bir süreç 
başlatabilecek yapılar olarak görmek önemlidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Komitesi, Strateji belgesine ilişkin yorumunda şu ifadeleri dile getirmiştir. Komite, “2012-
2016 yılları için hazırlanan Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi’ni memnuniyetle 
karşılamaktadır, ancak Sözleşme’nin bütünüyle ve etkili bir şekilde uygulanması için hak 
temelli (rights-based) bir yaklaşımın henüz Strateji Belgesi’ne uyumlandırılmadığını” ifade 
etmektedir62. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, 60. oturumunda Türkiye’nin Birleşmiş 
Milletlere sunduğu (çocuk haklarına dair) üçüncü raporuna ilişkin sonuç raporunda şu 
ifadeleri kullanmaktadır: Komite, Devlet tarafından, 2005 yılında yasalaşan Çocuk 
Koruma Kanunu ve kurum temelli hizmetlere alternatif hizmetler geliştirme konusunda 
süregelen çabaları da içerecek şekilde, ebeveyn bakımından yoksun çocuklara ilişkin 
gösterilen çabaları izlemektedir. Bu çabalara karşın, Komite, yetersiz koşullarda kurum 
bakımı hizmeti alan çok sayıdaki çocukla, yetersiz personel kapasitesiyle ve eğitim 
desteğinin ve rekreasyonel etkinliklerdeki yetersizliklerle ilgili olarak kaygılıdır 63 
(Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin ebeveyn bakımından yoksun çocuklarla 
ilgili olarak diğer önerileri ise: Özellikle daha kalifiye meslek elemanları (profesyonel) 
istihdam etmek ve çocukların içinde bulunduğu koşulları izlemek için etkili bir sistem 
kurma yoluyla ebeveyn bakımından yoksun çocukların koşullarının geliştirilmesi, şu ana 
kadar çocuk bakım sistemine ve kurum temelli hizmetlere alternatif geliştirilmesi 
yönündeki sürece ilişkin tarafsız/bağımsız bir değerlendirme yapılması, bu çerçevede 
UNICEF ile işbirliği olanaklarının araştırılması, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, 20 
Aralık 2009 tarihinde kabul edilen “Çocuklar İçin Alternatif Bakım Uygulamasına İlişkin 
BM Rehberi” dokümanının dikkate alınması” şeklindedir.  

Sisteme ilişkin diğer eleştiriler şu şekilde özetlenebilir.  

- Türkiye Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi 
imzalamasının üzerinden yaklaşık 18 yıl geçmiştir. Buna karşın çocuğa ve 
çocukluğa geleneksel bakışın büyük ölçüde baskın olduğu söylenebilir. 

                                                             
62 UNCRC, 2012: 4 
63 UNCRC, 2012: 10-11 



 
 

Dolayısıyla toplumsal değer ve algının değişmesi yönünde daha fazla çalışma 
yapılmasına gayret edilmelidir. Mevcut durumda çocuklar, toplumun temel taşı 
ve garantisi olarak ifade edilse de çocukların kendileri ile ilgili kararlara 
katılımının önü açılamamaktadır.   

- Sistemin en önemli eksikliklerinden birisi korunma ihtiyacı içinde olan 
çocuklara ulaşamamasıdır. Sisteme ulaşan, ulaşabilen çocukların, korunma 
ihtiyacı içinde olan çocukların çok azı olduğunu tahmin etmek zor değildir. 
Örneğin aile içerisinde şiddet gören çocukların, erken evliliklerin, okul çağında 
olmasına rağmen okula devam etmeyenlerin, erken yaşta ve güç koşullar altında 
çalışanların sayısı azımsanmayacak orandadır. İhtiyaç içindeki çocuklara 
ulaşılamamasının iki temel nedeni olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, yasal 
düzeyde tanımlanmasına ve vatandaşlık yükümlülüğü olarak kabul edilmesine 
karşın aileyi kutsal tanımlayan toplumsal değerler nedeniyle bildirim 
mekanizmasının işlememesidir. Diğer neden ise genelde sosyal hizmetlerin 
özelde ise çocuk koruma hizmetlerinin yerelde yeterli örgütlenmeye sahip 
olmaması ve acil durum müdahale stratejisinin geliştirilememiş olmasıdır.   

- Çocuk Koruma sisteminin üzerine inşa olacağı/olduğu temel prensipler 
nelerdir? Örneğin sistemin ana hedefi çocuğun aile yanında bakılması mıdır? 
Sistem aile odaklı mıdır? Çocuk odaklı mıdır? Bu iki odak arasındaki denge 
nasıl korunmalıdır? Bu gibi sorulara açık biçimde yanıt vermek mevcut 
yapılanmada zordur. Yasal ve idari yapılanmanın bu açıdan amaç ve 
hedeflerinin net bir biçimde açıklanması gerekir. Bu açıklık, çocuk koruma 
sisteminde çalışan uygulayıcıların müdahalesini de kolaylaştıracaktır.  

- Sistemin yapısı ile ilgili bir diğer özellik ise genelde sosyal hizmetler özelde ise 
çocuk koruma hizmetlerinin giderek sosyal yardım uygulamalarına 
dönüştürülmesidir. Sosyal yardım, sosyal hizmetler sisteminin ana 
unsurlarından birisi olmakla birlikte, sosyal yardımlar aracılığıyla sorunların 
çözüleceğini düşünmek yanıltıcı olacaktır.  

- Türkiye’de çocuk koruma sisteminin ana karakteristiği geçicilik ve önleyici 
niteliğinin zayıf olması ile tanımlanabilir. Bu özellikleri ile tortusal (residual) 
sosyal refah anlayışı ile uyumludur. Oysa çağdaş çocuk koruma anlayışının, 
kurumsal (institutional) sosyal refah yaklaşımı ilkeleri ile uyumlu olarak 
geliştirilmesi gerekir. 64  Mevcut sistemde koruma ve destekleyici hizmetler 
sorunlar neredeyse çözülemez hale geldikten sonra devreye girmektedir. Başka 
bir ifadeyle çocuk koruma kavramı, bir çocuğun yaşamını olumsuz bir biçimde 
etkileyecek tehlikelerle karşı karşıya kalmasını engellemek için alınan tüm 
önlemleri ve savunuculuk çalışmaları anlamında değil, daha çok çocuk bir 
tehlike ve sorun içinde olduğu zaman yapılacaklar anlamında kullanılmaktadır. 

                                                             
64 Kurumsal sosyal refah yaklaşımında: Sosyal refah modern endüstrileşmiş toplumun ilk basamak savunma hattı olarak 
görülür, sosyal refah toplumsal ihtiyaçların normal ve kabul edilmiş karşılanma biçimidir, önleyicidir, iyi bir yaşam 
standardı sağlamak için çok farklı sosyal hizmetlere ihtiyaç olduğunu kabul eder, sosyal sorunların toplumsal yapıdan 
kaynaklandığını varsayar.  



 
 

- Çocuk koruma sistemi, çocuğa özgü ortamın ve yaklaşımın gösterilmesini 
gerektirmektedir. Fiziki ortamların ve personelin yeterli sayıda ve çocuk dostu 
olması ön koşuldur. Örneğin TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun 
2009-2010 tarihli çocukların kaldığı ceza infaz kurumlarına ilişkin 
incelemesinde sosyal çalışmacı ve psikologların sayısının infaz koruma 
memurlarının sayısıyla karşılaştırıldığında çok düşük olduğu ve bu sayının 
artırılması gerektiği belirtilmiştir. İnfaz koruma memurları kadrosundaki 
doluluk oranı % 85 iken sosyal çalışmacı kadrosunda bu oran % 31 ile sınırlı 
kalmaktadır65. Dahası nitelikli meslek elemanı eksikliği (sosyal çalışmacı, 
psikolog gibi) farklı meslek elemanları ile karşılanmaya çalışılmaktadır. 
Örneğin 2012 Haziran ayı içerisinde Çocuk Koruma Kanunu’nda yapılan 
değişiklik ile sosyal çalışma görevlisi tanımı: Psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici 
bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek 
mensuplarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu durumun nitelikli hizmet 
sunumu açısından ortaya çıkartacağı sonuçlar düşünülmelidir. Dahası, mevcut 
insangücü yapısının çocukların karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve bağlantılı 
ihtiyaçları karşılayabilme yetisinden uzaktır.  

- Çocuk koruma sisteminin alt yapısının işlerliğini sağlayacak kaynak aktarımı 
yeterli değildir. Kamu Harcamalarını İzleme Platformu’nun 2011 raporuna 
göre, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin 2003 yılı 34 no’lu 
oturumunda yayınladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin uygulanmasına 
ilişkin genel tedbirlerde belirtildiği gibi: “Devletlerin, sosyal sektöre ve bunun 
içerisinde çocuklara doğrudan ya da dolaylı tahsis ettiği ulusal ve diğer bütçeyi 
belirleyebilmesi gerekir; bunu yapmadığı sürece, hiçbir Devlet, çocukların 
ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını Sözleşme’nin 4. Maddesi altındaki 
“eldeki kaynakları olabildiğince geniş tutarak” yerine getirme yükümlülüğüne 
göre gerçekleştirdiğini söyleyemez”. Türkiye’de 2009 yılında çocuğa yönelik 
gerçekleşmiş sosyal hizmet ve sosyal yardım harcamaları 3.007.308.567 TL; en 
yükseğini tahmin edebilen sağlık harcamaları 9.292.143.358 TL, ve adalet 
hizmetleri harcamaları 189.272.045 TL olmak üzere tüm bu kurumların toplam 
çocuğa yönelik harcamaları 12.488.865.076 TL olarak hesaplanmıştır. 2009 yılı 
verileri incelendiğinde çocuklar için eğitim dışı harcamaların GSYH oranı % 
1,31 ile sınırlıdır. Çocuk başına harcama ise 535 TL’dir. Okul öncesi, ilk ve 
ortaöğretim harcamaları ise 2009 yılı için 22.321.682.000 TL’dir. Eğitim 
harcamaları eklendiğinde GSYH oranı % 3,65’e çıkmaktadır. 2005 yılında 
Türkiye’de toplam çocuk nüfusunun % 24,6’sı yoksulluk içinde yaşarken, bu 
oranın OECD ülkeleri ortalaması ise % 12,4’tür. Türkiye OECD ülkeleri içinde 
çocuk yoksulluğunun en fazla olduğu ülkedir. Veriler doğrultusunda nüfusunun 
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% 31’i çocuk olan bir ülke olarak Türkiye’nin çocuklara dönük harcamalarını 
artırması gerektiği ortaya çıkmaktadır66. 

- Çocuk koruma sistemi doğası gereği disiplinler arası bir niteliğe sahiptir. 
Dolayısıyla sistem çok sayıda kurum ve kuruluşun işbirliği içinde çalışmasını 
gerektirmektedir. Kamu yönetimi sisteminde zaten var olan ortak çalışma 
kültürünün yaygınlaşmamasından doğan sorunları da birlikte düşündüğümüzde 
sistemin işleyişinde ciddi sorunlar oluşmaktadır. 
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E. ÖNERİLER 
Çocuk koruma sisteminin etkili bir işleyişe sahip olabilmesi için öncelikle ulusal bir çocuk 
politikası ve strateji belgesi oluşturulması gerekir. Bu politika ve stratejinin ise çocuk 
hakları temel ilkeleri ışığında hazırlanması, çağdaş çocuk koruma sisteminin gerektirdiği 
gibi çocuk odaklı işlemesi ve çocuğun yüksek yararı ilkesiyle hareket etmesi sağlanmalıdır. 
Böylece kapsayıcı, bütünsel ve hak temelli bir çocuk politikası oluşturulması olanaklı 
olacaktır.  

Çocuğun korunması için sistemin sadece çocuk ve aile üzerine odaklanması yerine 
çocuklarla ilişkili tüm kurum ve kuruluşların ve hizmetlerin koordineli bir biçimde 
işlemesi gerekmektedir. Öte yandan etkin ve etkili bir çocuk koruma sisteminden 
bahsetmek için çocuğun çevresindeki sistemlerin görev ve sorumlulukları belirlenmelidir.  

Türkiye’nin karmaşık toplum yapısına ve bağlantılı olarak çocukların son derece 
çeşitlenmiş ihtiyaçlarına yanıt verecek hizmetler planlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Bu 
kapsamda, eş zamanlı olarak koruyucu-önleyici ve risk analizi yapabilen bir mekanizma 
kurulurken diğer yandan çocukların son derece karmaşık ihtiyaçlarına yanıt verecek ihtisas 
kurumları kurulmalıdır. 
Çocuk koruma sisteminin nitelikli hizmet sunabilmesi için insangücü politikası gözden 
geçirilmelidir.  
Hizmetlerin standartlarının oluşturulması, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi 
sağlanmalıdır. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarının katılımı konusu dikkatlice 
izlenmelidir ve kapsamlı bir strateji geliştirilmelidir. İzleme-değerlendirme çalışmalarında 
kamu-stk ortaklıkları gündeme alınmalıdır.  
Çocuk koruma sistemi içerisinde çocuğa yönelik hizmetlerin nasıl bir etki yarattığı, olumlu 
ve olumsuz sonuçları konusunda etki analizleri yapılmalıdır. Etki analizleri sistematik hale 
getirilmeli ve sonuçları hizmetlerin güçlendirilmesinde değerlendirilmelidir. 

Risk analizi yapılmasına olanak tanıyan mahalle düzeyinde örgütlenmiş hizmet 
birimlerinin oluşturulması gerekmektedir.  

Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesi için sektörler arasında kağıt üzerindeki 
işbirliklerinin çocuğun aktif hayatında uygulanması sağlanmalıdır67  

 
 

 
 

                                                             
67 TBMM, Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, 2010: 663. 
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