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YÖNETİCİ ÖZETİ 

11. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde hazırlanan Çocuk Özel İhtisas Komisyonu Raporu,

çocukların içinde yaşadıkları maddi ve fiziksel koşulları, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim 

durumlarını, katılım, sosyal ilişkiler ve öznelliklerini ‘çocuğun iyi olma hali’ yaklaşımının ortaya 

koyduğu alanlar ve bu alanların altındaki göstergeler doğrultusunda ele almıştır. Çocuğun iyi olma hali 

bakışı; ‘maddi durum’, ‘sağlık’, ‘eğitim’, ‘barınma ve çevre’, ‘risk ve güvenlik’, ‘katılım’, ‘ilişkiler’ 

alanlarında objektif ve subjektif kriterler ışığında çocuğun ‘iyi’ olmasını hedefleyerek, çocuğun refahı 

ve gelişmesine bütüncül olarak yaklaşır. Sadece uluslararası bir karşılaştırma için değil, aynı zamanda 

özellikle Türkiye’de çok yaygın olan bölgesel farklılıkları tespit etmek ve çözüme yönelik gerekli 

adımları atabilmek için de bu göstergeler eşliğinde değerlendirme yapmak önemlidir. 

Rapor nüfusa dair genel verileri aktarmanın ardından tüm alanlarda hem karşılaştırmalı hem de 

ülke içi farklılıkları yansıtır bir biçimde mevcut durumun aktarılmasını ve 10. Kalkınma Planı’nda yer 

alan hedefler açısından gelişmeleri ve eksiklerin değerlendirilmesini içermektedir. Raporun son bölümü 

ise 2018-2023 dönemi için öneriler ve hedefleri mümkün olduğunca somutlaştırarak ele almaktadır. 

Ayrıca uluslararası alandaki iyi örneklere de yer verilmiştir. İçinde bulunduğumuz dijital çağda çocuklar 

yeni tehditlerle olduğu kadar yeni fırsatlarla da karşılaşmaktadır. Raporda bu alandaki risklere de dikkat 

çekilerek, çocuklar için hayatlarının kaçınılmaz olarak bir parçası olan teknolojinin doğru kullanımının 

önemine ve dijital okuryazarlık başta olmak üzere çocukların iyi olma halleri açısından gerekli eğitim 

ve donanımın verilmesine dair bir perspektif sunulmaya çalışılmaktadır.  

Çocuğun iyi olma halinin önemli alanlarından biri olan maddi durum alanında, çocuk yoksulluğu 

perspektifinden bakıldığında Türkiye’nin OECD üyesi olan ve olmayan diğer ülkelere kıyasla yüksek 

bir orana sahip olduğunu görmekteyiz. OECD veri tabanından elde edilen verilere göre Türkiye’de 0-

17 yaş çocukların yüzde 25’i yoksul olarak tanımlanan hanelerde yaşamaktadır. Çocuk yoksulluğu 

konusunda bölgeler arası önemli farklar gözlemlenmektedir. Çocuk yoksulluğuna dair bölgesel farkları 

içeren verilerin, özellikle Suriye’den gelen göç sonrası durum da dikkate alınarak güncellenmesi önemli 

bir ihtiyaçtır. Şartlı Nakit Yardım Programları ve Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti çerçevesinde 

sunulan hizmetler çocukların ailesi yanında bakımı ve desteklenmesine yönelik olumlu bir örnektir. 

Sağlık alanında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Bebek ve Çocuk İzlem Programı 

sağlıklı gelişiminin korunması açısından çocuk sağlığında kaydedilen önemli iyileşmelere ciddi katkı 



sunmuştur. Türkiye yaklaşık son yirmi yılda bebek, çocuk ve anne ölümlerinin azaltılması bakımından 

gözle görülür bir biçimde ilerleme kaydetmiştir (WHO, 2012). Bebek ölümlerine bakıldığında ise OECD 

ortalaması binde 3.9’ken Türkiye’de bu oranın binde 10.7 olduğu görülmektedir. Bebek ölümlerinde 

bugüne dek elde edilen başarı ile Türkiye bebek ölümlerini son 27 yılda, yüzde 80’in üzerinde bir oranla, 

en hızlı düşüren 4. ülke olma konumundadır. Bununla birlikte gelinen noktadan itibaren bebek 

ölümlerini azaltmak için kullanılacak yöntemler giderek daha zorlu ve daha maliyetli olmaktadır. 

Günümüzde ulaştığımız noktada çocuk sağlığına yönelik programların temel hedefi artık yalnızca 

ölümleri önlemekten çıkıp, giderek sağlık sorunlarının yarattığı diğer olumsuzlukları da önlemek ve 

gidermek olmaktadır. Raporda bu amaçla sahada uygulanan farklı programlar da ele alınmıştır.  

Çocuğun iyi olma hali alanları açısından eğitim birçok farklı gösterge ile izlenmesi gereken, erken 

çocukluktan yetişkinliğe, çocukların yapabilirliklerini arttıran ve doğdukları ailelerin koşullarından 

farklı yaşamlar kurgulamaları için gerçek bir fırsat yaratılmasına olanak sağlaması beklenen kurumsal 

mekanizmadır. OECD verilerine göre 3-5 yaş arasındaki çocuklar arasında okul öncesi eğitime 

erişenlerin oranları açısından Türkiye yüzde 37’lik oran ile son sırada yer almaktadır. 15-19 yaş 

dilimindeki çocukların okula devam etme oranlarına bakıldığında da ise Türkiye’de bu yaş grubundaki 

çocukların yüzde 70’i eğitimlerine devam edebilmektedir ve OECD ortalaması olan yüzde 77’nin altında 

kalmaktadır. 2016/2017 Milli Eğitim İstatistikleri sonuçlarına göre; Türkiye genelinde örgün eğitime 

devam eden öğrenci sayısı 17 milyon 319 bin 433’tür. Cinsiyetler arasında önemli bir farklılığın 

olmadığı net okullaşma oranı ilköğretimde yüzde 96,5; ortaöğretimde yüzde 82,5 olarak açıklanırken; 

iller düzeyinde ise ortaöğretim seviyesindeki kız çocuklarının net okullaşma oranının en düşük olduğu 

iller yüzde 46,7 ile Muş; yüzde 50,9 ile Ağrı ve yüzde 53,2 ile Bitlis olarak belirtilmiştir. Ortaöğretimde 

okuyan öğrencilerin yüzde 26’sı açık öğretim lisesine kayıtlıdır.  

Okul öncesi eğitimde ise 2016-2017 öğretim yılı verilerine göre, okullaşma oranı (4-5 yaş grubu) 

brüt yüzde 52,1’dir. Bu yaş grubundaki brüt okullaşma oranının en düşük olduğu il yüzde 35’le Ağrı 

iken en yüksek olduğu il yüzde 77,1’le Erzincan’dır. 2016-2017 öğretim döneminde devam edilen 

eğitim kademesinden bağımsız olarak farklı yaş grubundaki öğrencilerin net okullaşma oranları sırasıyla 

yüzde 70,4 (5 yaş), yüzde 98,1 (6-9 yaş), yüzde 99,2 (10-13 yaş) ve yüzde 87,4’tür (14-16 yaş). Devam 

kadar eğitimin niteliğinin özel olarak ele alınarak değerlendirilmesine de ihtiyaç bulunmaktadır. 

x 
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Çocukların eğitimdeki başarılarında sahip oldukları olanaklar önemli rol oynamaktadır. 

Belirtilmesi gerekir ki, Türkiye’de çocukların nasıl bir eğitim alacağının temel belirleyicisi ailelerin 

sosyoekonomik durumudur. Okulların sahip olduğu kaynaklar arasındaki eşitsizlikler önemlidir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında ‘Kaliteli Eğitim’ başlığı altında ana temalardan ikisi ‘herkes 

için kapsayıcı ve adil nitelikli bir eğitimi sağlamak’ olarak ifade edilmiştir. Bu yönde izlenecek tüm 

politikalar, çocuğun iyi olma hali perspektifi ile de desteklenebilir. Başarılı eğitim sistemleri 

öğrencilerin ailesinin sosyoekonomik durumundan bağımsız olarak her öğrenciye eşit standartlarda 

eğitim fırsatı sunan sistemlerdir.  PISA verileri bize aynı sosyoekonomik durumdan gelen iki çocuk 

açısından baktığımızda da daha iyi şartlara sahip okula devam eden çocuğun daha başarılı olduğunu 

göstermektedir.  

Türkiye kamuoyunda özel yetenekli çocukların durumu her geçen gün daha fazla tartışılmaya 

başlansa da bu alanda hem tespit hem de tespite istinaden için gerekli olan eğitim modellerini geliştirme 

ve uygulamaya yönelik çalışmaların sayısının artmasına ihtiyaç vardır. Her ilde en az bir tane olmak 

üzere toplamda 122 Bilim ve Sanat Merkezi-BİLSEM bu alanda faaliyet göstermektedir. Bu noktada 

belirtilmesi gereken konu özel yetenekli çocuklara doğru yöntemlerle yaklaşılmadığında onların 

yeteneklerinin, potansiyellerinin bir dezavantaja dönebilmesi riski ve çocukların eğitim süreçlerinde 

başarısızlık yaşama ihtimalleridir.  

İyi olma hali alanlarından bir diğeri barınma, ev koşulları ve çevre koşullarıdır. Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri çerçevesinde tanımlanan 17 hedefin 6 tanesi doğrudan bu başlıkla ilgilidir. 

Yoksulluğun sona erdirilmesi, sağlık ve refah gibi başlıklar da dolaylı olarak barınma ve çevre ile 

ilişkilidir. Türkiye’de çocuk istatistikleri oluşturulurken, barınma ve çevre alanı altında da en temel 

göstergeleri izleyecek bir veri seti oluşturmak önemlidir. Özellikle içinde bulunduğumuz çevre 

koşullarında çocukların maruz kaldıkları farklı türde riskler sebebiyle, çocuğun iyi olma hali 

çerçevesinde geliştirilmesi önemli bir alandır.  

Risk ve Güvenlik hem olumlu hem olumsuz göstergelerle çocuğun iyi olma halini belirleyen 

önemli bir alandır. Bu raporun amaçları çerçevesinde bağımlılık; özel ihtiyaç sahibi çocuklar-engeli 

olanlar; göç deneyimini yaşayan çocuklar; çocuk işçiliği; adli sistem içindeki çocuklar; çocuğa yönelik 

kötü muamele: ihmal ve istismara uğrayan çocuklar; çocuk koruma sistemi içindeki çocuklar; erken ve 

zorla evlendirilen çocukların durumu aktarılmış ve bu alanda uygulanmakta olan politikalar ve projeler 

ele alınmıştır. 



Günümüzde madde bağımlılığının yanısıra çocukların dijital dünyada geçirdikleri zamanın 

artması ile teknoloji bağımlılığı çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit eder bir boyuta 

ulaşma potansiyeli taşımaktadır. Teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda GSB Spor Genel 

Müdürlüğü Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonunu kurmuştur. Türkiye’de önemli bir risk ve güvenlik 

sorunu olarak tanımlanan madde bağımlılığı kullanımına dair istatistiki veri ise çok sınırlıdır. Türkiye 

Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 2017 raporuna göre madde bağımlılığı tedavisi 

olan bireylerin yaş aralıklarına bakıldığında 15-19 yaş grubundaki çocuklar toplam hastaların yüzde 

16.19’unu oluşturmaktadır. Türkiye’de önleme çalışmaları MEB ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında 

2013’te imzalanan ve 2014’te yürürlüğe giren “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı” 

ekseninde başlamış ve Haziran 2017’de imzalanan protokolle birlikte Bakanlık bünyesindeki tüm rehber 

öğretmenler TBM uygulayıcı eğitimi alacak ve TBM’nin 20 milyon öğrenciye ulaşması hedeflenmiştir. 

Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi kapsamında da 2017-2018 yılı eğitim ve öğretim döneminde okul 

çevresinde alınacak tedbirlere ilişkin yayınlanan genelge kapsamında da uyuşturucu ve madde 

bağımlılığı ile daha etkin mücadele edilmesine dikkat çekilmiştir. 

Özel gereksinimleri olan çocuklar, çocuk nüfusunun tamamı içerisindeki risk grupları arasında en 

kırılgan gruplardandır. Türkiye’de Engeli olan Çocuklara Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Raporu’nun 

da vurguladığı üzere engeli olan çocuklara dair toplum düzeyinde farkındalık kazandırılması ve kamusal 

yaşamın bir parçası olmalarını engelleyen yaklaşımlar ve algılarla mücadele çok önemlidir. Bu alanda 

sağlıklı ve güncel veri eksikliği önemli bir sorundur. MEB verilerine göre zorunlu eğitim çağındaki 

otizm spektrum bozukluğu olan çocuk sayısı 16.873’tür. Türkiye Özürlüler Araştırması’na göre, 2002 

itibarıyla nüfusun yüzde 12,3’ünü engeli olan bireyler oluşturmaktadır. 0-9 yaş grubunda bu oran yüzde 

4,2, 10-19 yaş grubunda ise yüzde 4,6’dır; 0-19 yaşlarında 460.383 engeli olan birey bulunmaktadır.  

Engeli olmayan akranlarıyla aynı eğitim ortamlarında kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları 

yoluyla, yine engeli olmayan akranlarıyla aynı okullarda açılan özel eğitim sınıflarında ve engel türlerine 

göre her kademede açılan özel eğitim okullarında eğitim hizmeti verilmektedir. Özel eğitim gerektiren 

bireylere (işitme, görme, ortopedik ve hafif düzeyde zihinsel engelli) hizmet veren, özel olarak 

yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı özel öğretim 

kurumlarında örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı 2016-2017 Milli Eğitim İstatistikleri sonuçlarına 

göre 306 bin 205’dir. Bu veriye göre, özel eğitim alan öğrenciler örgün eğitimdeki öğrencilerin yüzde 
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1,8’ini oluştururken, kız/erkek öğrenci açısından var olan farklılık çarpıcıdır. Öğrencilerin yüzde 62,7’si 

erkek öğrenci iken yüzde 37,3’ü kız öğrencidir.  

Çocuğa yönelik kötü muamele; çocuklara fiziksel ve duygusal anlamda yanlış davranılması cinsel 

istismar, ilgisizlik ve ihmalkârlık, ayrıca çocukların ticari anlamda ve başka biçimlerde sömürülmesi 

anlamını taşır. Risk altındaki çocuklar başta olmak üzere tüm çocuklar istismar ve ihmale açıktır. 2016 

tarihli Çocuk İhmal ve İstismarı: Mevzuat, Verilen Hizmetler, Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri başlıklı Adalet Bakanlığı Raporunda Çocuk Koruma Kanunu kapsamında verilen koruyucu 

destekleyici tedbir kararlarının takibinde, izlenmesinde, uygulanmasında ve tedbirin sona erdirilmesinde 

yaşanan sorunlar ele alınmış ve çocuklarla ilgili olarak çok sayıda koordinasyon mekanizmasının 

bulunması ancak etkin bir işleyişe sahip olmaması vurgulanmıştır. 

Göç süreci içindeki çocuklar da bir diğer risk altındaki çocuk grubunu oluşturur. Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Suriye’de yaşanmakta olan iç savaş nedeniyle 3.412.368 Suriye 

vatandaşı Türkiye’ye giriş yapmıştır. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin arasında 1.615.883 

kişinin 0-18 yaş diliminde yer aldığı görülmektedir. 2013 yılında yapılan yasal düzenlemeler 

çerçevesinde Suriyeliler eğitime, ücretsiz sağlık hizmetine ve sınırlı çalışma hakkına sahip hale 

gelmiştir. Ayrıca, ASPB tarafından refakatsiz çocuklara hizmet vermek üzere 10 adet Çocuk Destek 

Merkezi (ÇODEM)  ihtisaslaştırılmıştır. Ayrıca Suriye uyruklu refakatsiz çocukların ailelerinin 

izlenmesi, takibi ve aile birleştirilmesinin sağlanması amacıyla ASPB ile AFAD işbirliğinde Adana ve 

Şanlıurfa Geçici Barınma Merkezi içinde çocuk koruma birimleri oluşturulmuştur. Refakatsiz 

çocukların, gelişimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ASPB’ye bağlı diğer bakım kuruluşlarından da 

hizmet almaları sağlanmaktadır. Bununla birlikte, refakatsiz küçükler Bakanlığın hizmet modellerinden 

olan koruyucu aile hizmetinden de yararlandırılmaktadır.  

Türkiye’de bir milyona yakın okul çağında Suriyeli çocuk vardır. Eğitimin sunduğu imkânların ve 

eğitimden yoksun olmanın getirdiği ve getireceği sorunların farkında olarak, Suriyeli çocukları 

okullaştırma ve bu çocuklara kaliteli bir eğitim sunma konusunda yoğun bir çaba gerekmektedir. 

Çocuklar okula erişseler/kayıtlı olsalar dahi, içinde bulundukları ortamın -kalabalık evler, şehrin 

çöküntü mahallelerinde oturmak zorunda kalmaları, çalışmak zorunda olmaları- okula düzgün devam 

etmelerinin önünde engel oluşturduğunu göstermektedir. Okula devam edemeyen çocuklar ya enformel 

sektörde yasa dışı çalışmakta ya boş gezmekte ya da kız çocuklarının kayda değer kısmında görüldüğü 



üzere “erken evlilik” yapmaktadır. Türkiye’de çocuk işçiliği sorunu yeni gelen bu kırılgan çocuk grubu 

ile daha da büyümüştür.   

2014-2018 yılları kapsamında uygulanan Onuncu Kalkınma Planında da en kötü biçimlerde çocuk 

işçiliğinin önlenmesi temel hedefler arasında belirtilmiştir. Son 20 yılda oldukça önemli mesafeler 

alınmış ancak yine de başta mevsimlik tarımda çalışan çocuklar olmak üzere en kötü biçimlerde çocuk 

işçiliğinin ortadan kalkması hedefi gerçekleşememiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) 

koordinasyonundaki 2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında özellikle sanayide, ağır ve 

tehlikeli işlerde, sokakta ve mevsimlik gezici geçici tarımdaki çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin 

ortadan kaldırılarak, diğer alanlarda çocuk işçiliğinin yüzde 2’nin altına düşürülmesi hedeflenmektedir. 

20 Şubat 2018 tarihli ve 30338 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/3 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi ile 2018 yılı Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı olarak belirlenmiş ve 23 Şubat 

2018 tarihinde ÇSGB ile ILO iş birliğinde ilgili tüm bakanlıklar ve paydaşlarla “Çocuk İşçiliği ile 

Mücadele Ortak Deklarasyonu” imzalanmıştır. ÇSGB’nin ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal 

Programı’ metninde tüm kurumlar ın çocuk işçiliği ile mücadelede tanımlı olan görevleri belirlenmiştir.  

Türkiye’de çocuk işçiliğine yönelik toplanan en son TÜİK verisi 2012 yılına aittir. Suriyeliler ile 

çok yoğun bir kırılgan nüfusun eklenmesi ve ev bakım yükü gibi işleri de eklediğimizde çok ciddi bir 

çalışan çocuk nüfusa dair ülke düzeyinde kapsamlı güncel veri toplanmasına ihtiyaç vardır.  

Başta yoksulluk olmak üzere oldukça yapısal nedenleri olan çocuk işçiliği ile mücadele ancak tüm 

paydaşların dâhil olduğu bir koordinasyon, izleme, denetleme ve ailelerin desteklendiği sosyal 

politikalarla kalıcı bir biçimde engellenebilir.  

Risk altındaki bir diğer çocuk grubu ise adalet sisteminde yer alan çocuklardır. Bu alanda güvenlik 

birimlerine gelen ya da getirilen ve/veya yargı süreçlerinin içine yaşadığı maduriyetler sebebi ile ya da 

suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile gelen tüm çocukların üstün yararını dikkate alan bir 

sistemin sağlanması hayatidir. Adalet sistemindeki çocuklara yönelik olarak 2015 tarihinde açıklanan 

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde çocuğun etkin korunması için gerekli önlemlerin alınması ve 

kurumlararası işbirliğinin güçlendirilmesi; çocuğa yönelik uygulamaların onarıcı adalet sistemi 

çerçevesinde geliştirilmesi; çocuklara yönelik adli süreçlerde özel önlemlerin etkin hâle getirilmesi ve 

çocuk mahkemelerinin yaygınlaştırılması, yapısal ve fiziksel sorunlarının giderilmesi hedeflerine yer 

verilmiştir. 
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Koruma sistemi altındaki çocuklar için ise riskli olan durumlardan korunuyor olması ve bu 

durumda kırılganlıklarının ortadan kalkmasının gerektiği tanım gereği söylenmelidir. Ancak yaşadıkları 

deneyimler bu çocukları kırılgan gruplar arasında saymamızı gerekli kılmaktadır. Çocukların aileleri 

tarafından sağlıklı bir fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimin sağlanması için gereken koşulların 

hazırlanması ve uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda çocuklara yönelik olarak devlet 

tarafından koruma hizmeti ASPB tarafından sunulmaktadır. Bu hizmetler sosyal ve ekonomik destek 

hizmeti ile aile/yakınları yanında destek hizmeti, koruyucu aile, evlat edinme ve kuruluş bakımı hizmet 

modellerini içermektedir. ASPB verilerine göre 2017 yılında 14.189 çocuğa toplam 1.368 kuruluşta 

bakım sağlanmıştır. Koruma altına alınmadan aile yanında destek verilen 104.729 çocuk vardır. Aileye 

döndürülen 11.342; evlat edindirilen 16.171 ve toplam 4.654 koruyucu aile yanında 5.642 çocuk 

bulunmaktadır. Türkiye’de yatılı kurum bakımı yöntemiyle çocuklara yönelik koruma ve bakım 

hizmetleri, tarihsel süreç içerisinde artarak devam etmiş olup ancak son yıllarda alternatif bakım 

modelleri geliştirilmeye başlanılmıştır.  

‘Erken yaşta ve zorla’ evlilik eşlerden biri ya da ikisi birden 18 yaş altında olan evlilikler için 

kullanılır. Velinin izni dâhilinde bazı şartlar altında ve kanunlar doğrultusunda bu yaş 16’ya kadar 

çekilebilmektedir. Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi 

evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2016 yılında yüzde 4,6'dır. Kız çocuk 

evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en yüksek olduğu iller, yüzde 15,7 ile Ağrı;  yüzde 

14,9 ile Muş ve yüzde 14,3 ile Kilis’tir.  Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının 

en düşük olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 1,1 ile Tunceli, yüzde 1,3 ile Trabzon ve yüzde 1,5 ile Karabük 

olarak belirtilmiştir. Türkiye’de 25-49 yaş grubundaki kadınlar arasında her beş kadından biri çocuk 

yaşta evlendirilmiştir. Belirtilmesi gereken bir diğer veri ise Türkiye’de kamp içinde ve dışında yaşayan 

15-18 yaş grubundaki Suriyeli kadınların yüzde 15’i evli olduğudur.

18 yaşından önce evlenen kız çocuklarının, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili sorunlarla 

karşılaşma riski daha yüksek olup, eğitim seviyeleri ve dolayısıyla da okur-yazarlık oranları da daha 

düşüktür. 18 yaşından önce evlenen kız çocukları; şiddet, taciz ve zorla cinsel ilişkiye maruz kalmakta, 

istihdam fırsatlarından yeterince yararlanamamakta (bu durum yoksulluk riskini artırmaktadır), hukuki 

desteğe erişimde güçlük yaşamakta, sosyal dışlanma ve psikolojik sorunlarla başa çıkmaktadırlar. Tüm 

bu sorunların göç de dâhil olmak üzere acil durum ve insani kriz durumlarında çocuk yaşta evlilik 

oranlarını artırdığı bilinmektedir. Erken yaşta evlilikle ilişkili olarak, adölesan hamilelikler de ele 

alınması gereken bir alandır. 
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İyi olma hali kavramsal çerçevesi, çocuğun özne olarak görülmesine yaptığı vurgu sebebi ile de 

katılım alanının geliştirilmesine olanak tanır. Çocuk katılımının sağlanması için gereken mekanizmalar 

aileden başlayan ve çocuğun sosyalleştiği, yaşamını geçirdiği her alan ve kurumda düşünülüp, 

geliştirilmesi gereken bir noktadadır. Çocukların içinde yaşadıkları sosyal ortam ve çevrelerindeki 

kişilerle girdikleri ilişkiler de iyi olma halinin alanlarından biridir. Her çocuk, başta aileleri olmak üzere 

çevresindekilerle ilişki içerisinde bir varlık kazanır ve çevresindekilerden etkilenir. Özellikle öznel iyi 

olma hali, yaşamdan memnuniyetleri açısından iyi aile ilişkileri, iyi arkadaş ilişkileri ve okulda en 

azından bir öğretmenle bile olsa iyi ilişkileri olan çocuklar daha mutludurlar. Ailede ilişkilerin niteliğini 

ölçmeye dair ‘beraber zaman geçirme’; ‘sır paylaşma’ gibi sorular; aynı şekilde arkadaşlar, öğretmenler 

ve okul dışı sosyalliğe dair sorular da çocuğun ilişkileri hakkında önemli veriler sağlar.  

Olumsuz ilişkiler şiddet ve akran zorbalığı da çocuğun iyilik halini etkileyen önemli başlıklar 

olarak ele alınmıştır. Eğitim, medya, spor ve adalet başta olmak üzere tüm alanlarda ‘şiddet’in ve ‘şiddet 

dili’nin kullanımına dair farkındalık kazanılması mücadele açısından ve yeni bir yaklaşımın sağlanması 

için gereklidir. İlişkiler alanında akran zorbalığı üzerinde çalışılması ve ne tür mekanizmalar ile 

önlenebileceği araştırılması gereken önemli bir konudur. 

Raporda detaylı olarak ele alınan tüm başlıklar çerçevesinde, çocuğun üstün yararını gözeten bir 

biçimde, 0-18 yaş dilimindeki çocukların iyi olma hallerini belirleyen alanlarda, farklı coğrafi ve idari 

düzeylerde gerekli verilerin toplanması, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen politikaların ve 

uygulamaların takip edilmesi ve değerlendirilmesi için kamu kurumları, sivil toplum ve akademik 

birimlerin de katılımıyla etkili ve çözüm temelli işbirliğine açık bir koordinasyon mekanizması 

oluşturulmalıdır. Çocuk alanında geliştirilecek bütünlükçü politikalar, Türkiye içindeki bölgeler ve iller 

arasındaki farklılıkları göz önünde alarak, yerel yönetimler, sivil toplum ve akademik birimlerin 

katılımıyla geliştirilmelidir. Tüm çocukları ve kurumları kapsayacak, bağlayıcı, bağımsız, veri 

tabanlarını birleştiren çatı bir çocuk politikası oluşturulmalıdır. 
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1. GİRİŞ 

11. Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonlarının oluşturulmasına ilişkin 2017/16 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi, Türkiye’nin uzun vadeli kalkınma politikalarının ‘ekonomik büyümenin yanı 

sıra insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, kurumsallaşma, 

sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık boyutlarını da içerecek şekilde çok yönlü bir anlayışla oluşturulmakta 

(olduğu) ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirilme’ hedefini vurgulayarak başlamaktadır. Bu 

çerçevede de ‘çocuk’ alanında kaleme alınan bu rapor, çocuğun yüksek yararı ilkesi doğrultusunda, 

bütüncül bir bakış açısıyla insani kalkınma anlayışını ‘çocuğun iyi olma hali’ (child wellbeing) 

yaklaşımından yararlanarak odağa almıştır.  

Üretim artışı, teknolojik gelişme, kişi başına düşen milli gelir gibi sadece ekonomik büyüme 

göstergelerini temel alan kalkınma anlayışının eleştirilmesiyle ‘insani kalkınma’ (Human Development) 

kavramı ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP, United Nations Development 

Programme) yalnızca ekonomik kalkınma anlayışının sınırlılığına dikkat çekerek, insan merkezli 

kalkınma anlayışı olan insani gelişim endeksinin (Human Development Index-HDI) oluşumunu 

sağlamıştır. İnsani gelişim seviyesini belirlemek için kullanılan doğumdaki beklenen yaşam süresi 

yeryüzünde var olan eşitsizliği göstermesi açısından oldukça çarpıcı veriler sunmaktadır. İnsan 

yaşamının süresi doğulan ülkeye göre değişmektedir. Hangi ülkede dünyaya gelindiği kişinin kontrolü 

dışında olan bir durum olsa da kişinin ortalama yaşam süresini büyük oranda belirlemektedir. Benzer 

bir biçimde bu yaşamın kalitesi de nerede doğulduğu ile şekillenmektedir. 1993 yılından beri her yıl 

UNDP’nin yayınladığı küresel ve ulusal insani gelişme raporlarında, ülkeler artık insani gelişmişlik 

düzeyleri ile karşılaştırılmaktadır. İnsani kalkınma anlayışının çok boyutlu ve bütüncül olarak sunduğu 

çerçeve özellikle kadınlar, çocuklar ve gençler açısından farklı türdeki eşitsizlikleri de gözler önüne 

sermiş ve her bireyin ‘iyi olma’ halini ortaya çıkaracak bir biçimde toplanması ve izlenmesi gereken 

göstergeleri oluşturmaya dair bir anlayış geliştirilmiştir. ‘Çocuk refahı’ndan ‘çocuğun iyi olma hali’ne 

şeklinde kavramsallaştırılan akademik ve politik alanlarda ilgili göstergelerin geliştirilmesi yönündeki 

bu çaba farklılıklara ve eşitsizliklere dikkat çekebilmesi ve çocuğun hem öznel hem de nesnel kriterlerle 

değerlendirilmesine imkan sunmasıyla önemli bir açılım sağlamıştır (Hauser vd., 1997; Ben-Arieh vd.,  

2001;, Ben-Arieh ve Frones, 2011; Bradshaw vd., 2011; Axford, 2008).  
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1990 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) de çocukların 

ekonomik, sivil, siyasal, sosyal ve kültürel haklarına bütüncül bir yaklaşım getirerek, hakların 

bölünmezliğine vurgu yapmaktadır. Katılım alanına verdiği önemle de günümüzde var olan koşulların 

geliştirilmesine dair çok önemli bir vizyon sunmaktadır. Çocukların ‘çocuk olmaktan’ kaynaklanan 

hakları olduğunun belirtilmesi ve taraf devletlerin yükümlülüklerini buna bağlı olarak tarif ediyor olması 

özellikle günümüz insan hareketliliği açısından çok hayatidir. Ayrıca ÇHS’nin 3. maddesi ‘Çocuğun 

Yüksek Yararı İlkesi’ni içerir, maddenin ilk fıkrası ‘kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, 

mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün 

faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir’ şeklinde bir temel prensibi netleştirir.  

Bu raporda ÇHS normatif arka planı oluştururken, çocukların içinde yaşadıkları maddi ve fiziksel 

koşulları, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim durumlarını ve memnuniyetlerini, katılım, sosyal ilişkiler 

ve öznelliklerini çok boyutlu ve bağlamları içinde ele alan ‘çocuğun iyi olma hali’ yaklaşımı ortaya 

koyduğu alanlar ve alanların altındaki göstergeler doğrultusunda hem karşılaştırmalı hem de ülke 

verileri açısından varolan durumu aktarmak için teorik ve analitik bir çerçeve olarak 

kullanılmıştır.Çocuğun iyi olma hali bakışı; ‘maddi durum’, ‘sağlık’, ‘eğitim’, ‘barınma ve çevre’, ‘risk 

ve güvenlik’, ‘katılım’, ‘ilişkiler’ alanlarında objektif ve subjektif kriterler ışığında çocuğun ‘iyi’ 

olmasını hedefleyerek, çocuğun refahı ve gelişmesine bütüncül olarak yaklaşır (Uyan Semerci vd., 2012; 

Müderrisoğlu vd., 2013; Uyan Semerci ve Erdoğan, 2016) ve söz konusu farklı alanlar altında takip 

edilmesi ve geliştirilmesi gereken göstergelerin belirlenmesi yardımıyla çocuğun yapabilirliklerini1 

arttırmayı hedefler. Çocukların yapabilirliklerini arttırabilmek için, toplumsal ve öznel farklılıkları 

dikkate alarak çocukların içinde yaşadıkları koşulları değerlendirmemiz gerekmektedir. Çocuğun iyi 

olma hali çocukların yaşadıkları her ortamda gerçekleşmektedir ve çocuklar bu ortamlarda kendi 

deneyimlerini aktif olarak şekillendirmektedir. Biyoekolojik Gelişim Modeli’ne göre (Bronfenbrenner 

1979; Bronfenbrenner ve Morris, 1998) gelişim, çocuğun kendine ve diğer insanlara ilişkin 

değerlendirme ve beklentileri aracılığıyla içsel süreçlerini etkileyerek, onun yaşama aktif bir şekilde 

katılımını şekillendiren geçmiş deneyimlerden ve mevcut koşullardan etkilenmektedir. Çocuğun iyi 

1 Amartya Sen ve Martha C. Nussbaum tarafından geliştirilen yapabilirlik yaklaşımı, yapabilirliklere odaklanarak eşitlik kavramını 

değerlendirmede yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu yaklaşıma ilişkin detaylar için, bkz. http://www.fas.harvard.edu/~freedoms/ web. 
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olma hali göstergeleri gelişim süreçleri ile yakından ilgilidir. ‘Biyoekolojik Model’e göre, gelişim pek 

çok çevresel sistemin etkisini yansıtmakta ve bireylerin içerisinde etkileşim halinde oldukları çevresel 

sistemlerle tanımlanmaktadır. Bu sistemler, çocuğun yaşam akışının aileyle başlayan en iç halkadan 

içinde yer alınan zamanın koşullarını kapsayan en geniş halkaya kadar tüm katmanlarını içerir.  

Bu noktada belirtilmesi gereken sadece uluslararası bir karşılaştırma için değil, aynı zamanda 

özellikle Türkiye’de çok yaygın olan bölgesel farklılıkları tespit etmek ve çözüme yönelik gerekli 

adımları atabilmek için de bu göstergeler eşliğinde değerlendirme yapmanın önemli olduğudur. Gerek 

iller arası gerek aynı ilin ilçeleri arasında bile deneyimlenen farklı çocukluk hallerine  bakmak ülkede 

varolan eşitsizliklerin tespiti ve çözümü için atılması gereken adımlara dair önemli ipuçları içerir. Kırsal 

kesimde yaşayan çocuklar, kayıt dışı kentsel ekonomide, mevsimlik tarım işlerinde ve ev işlerinde çocuk 

işçiliğinin değişik formlarına maruz kalan çocuklar çok farklı çocukluklar yaşamakta ve aslında ‘çocuk’ 

olamamaktadır. En kırılgan grup olan çocuklar arasında “risk ve güvenlik” alanının altında ele alınacağı 

üzere daha da kırılgan olan özel ihtiyaç sahibi çocuklar başta olmak üzere çocuk grupları vardır. 

Raporda tüm alanlarda mümkün olduğunca en güncel istatistiki veriler aktarılmış olmakla birlikte 

bazı başlıklarda maalesef verilere dair kısıtlı durumlar bulunmaktadır. Ancak son bölümde ele alınacak 

olan öneriler açısından rapor, çocuğun iyi olma hali çerçevesinde düzenli olarak toplanması ve izlenmesi 

gereken verilerin somut politikalar geliştirme açısından hayati önemine dikkat çekmeyi de 

hedeflemektedir. Bu rapor çerçevesinde sırayla tüm alanlar ele alınarak, hem ülkelerarası karşılaştırma 

hem de var ise  ülke içi farklılıklar aktarılmıştır.  

ÇHS, 18 yaşın altındaki tüm bireyleri çocuk olarak kabul eder (md. 1). Bu tanımdan yola çıkılarak 

belirtilmesi gereken bir nokta 0-18 yaş arası olarak tanımlanan çocukluğun farklı evrelerinin 

özelliklerini de yansıtmaya çalışmanın önemidir. Özellikle eşitsizliklerle mücadele alanında en öncelikli 

müdahale alanı olarak vurgulanan ‘erken çocukluk gelişimi’ni Türkiye için de ele almak çok hayatidir. 

Raporun sınırları içinde erken çocukluk ve ergenlik gibi farklı çocukluk evreleriyle daha ilişkili olan 

başlıklarda bu yaş kırılımlarına dair veriler de aktarılmaktadır. 
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Rapor nüfusa dair genel verileri aktarmanın ardından sırasıyla maddi durum, sağlık, eğitim, 

barınma ve çevre, risk ve güvenlik, katılım ve ilişkiler alanlarında hem karşılaştırmalı hem de ülke içi 

farklılıkları yansıtır bir biçimde mevcut durumun aktarılmasını ve 10. Kalkınma Planı’nda yer alan 

hedefler açısından gelişmeleri ve eksiklerin değerlendirilmesini içermektedir. Raporun son bölümü ise 

2018-2023 dönemi için öneriler ve hedefleri mümkün olduğunca somutlaştırarak ele almaktadır. Ayrıca 

uluslararası alandaki iyi örneklere de yer verilmiştir. İçinde bulunduğumuz dijital çağda çocuklar yeni 

tehditlerle olduğu kadar yeni fırsatlarla da karşılaşmaktadır. Raporda bu alandaki risklere de dikkat 

çekilerek, çocuklar için hayatlarının kaçınılmaz olarak bir parçası olan teknolojinin doğru kullanımının 

önemine ve dijital okuryazarlık başta olmak üzere çocukların iyi olma halleri açısından gerekli eğitim 

ve donanımın verilmesine dair bir perspektif sunulmaya çalışılmaktadır. 

Ne yazık ki 2018 yılında halen dünya çocuklarının ciddi bir kısmının yaşam koşullarının kötüye 

gittiği ve çok yoğun risklerle karşı karşıya kaldıkları ortadadır. Çocuğun yüksek yararının her düzeyde 

izlenecek politikalarda dikkate alınması zorunluluktur. Bu çerçevede de Türkiye'deki 'çocukların iyi 

olma halinin' tartışmaya açılması ve politika üretim süreçleri için göstergelerin saptanıp, izlenmesi ve 

değerlendirme aracı olarak kullanılabilmesi oldukça önemlidir. 

ÇHS, çocukları hakları olan özneler olarak değerlendirmekte ve ayrım gözetmeme (madde 2), 

çocuğun yüksek yararı (madde 3), yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı (madde 6)2 ve görüşlerini 

ifade etme hakkı (madde 12) temelinde çocuklara yönelik yeni bir çerçeve sunmaktadır. Bu haklar, 

yukarıda vurgulanan iyi olma hali yaklaşımı ile beraber hakların yapabilirliklere dönmesini sağlamak 

için birbirini destekler biçimde kullanılmalıdır. Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Stratejisi (2016-

2021)’in ikinci bölümünde belirtildiği üzere uygulamalardaki aksaklıklar hem toplumsal bir farkındalık 

hem de güçlü bir siyasal irade ile giderilebilir. 

2 Çocuğun fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki, psikolojik ve sosyal gelişimini içerecek şekilde geniş anlamda 
yorumlanmalıdır. 
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 Kutu 1. Çocuğun İyi Olma Hali Göstergeleri 

 Çocuk refahı anlayışından çocuğun iyi olma hali göstergelerinin belirlenmesine dair 

evrilen bu sürecin son 25 yıl içerisinde geçirdiği değişiklikler aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir: 

 Daha önceleri oluşturulan göstergeler çocuğun hayatını idame ettirme durumuna 

odaklanırken, yeni göstergeler çocuğun iyi olma haline odaklanmaktadır. Bugün 

çocukların iyi olma hali göstergelerinin odağı asgari yaşam standartlarından, yaşamın daha 

kaliteli nasıl olabileceğini anlamaya doğru evrilmiştir. 

 Geçmişteki göstergeler çocuğun yaşamındaki olumsuz çıktıları dikkate alırken, yeni 

dönemde oluşturulan göstergeler kazanımları göz önüne almaya başlamıştır. Kazanımlar 

durağan bir durumdan ziyade çocuğun kaynakları kullanma biçimine; ailesi, arkadaşları, 

okulu ve içinde yaşadığı toplum ile ilişkilerine bakmaktadır. Tüm bu unsurların değişim 

gösterdiği, çocukların çevresel koşulları değerlendirerek kendi iyi olma hallerini 

yarattıkları kabul edilmektedir.  

 Geçmişteki göstergeler çocukların ileriye yönelik başarılarını ve iyi olma hallerini dikkate 

alırken, son yıllarda oluşturulan göstergeler çocukların hali hazırdaki iyi olma hallerini de 

dikkate almaktadır.   

 Önceki çalışmalardaki göstergeler yetişkin merkezliyken, bugünkü göstergeler çocuk 

merkezlidir. Geçmişte çoğu çalışma, erişkinlerin dünyasının gözü ile çocukları araştırma 

konusu yapmış ve iyilik hali göstergeleri bu yönde oluşturulmuştur. Çocukların günlük 

yaşamlarına odaklanarak, onların hikâyelerini dinleyerek çocukların iyi olma halinin 

anlaşılabileceği bugün kabul görmeye başlamış, çocuklar araştırmalara dâhil edilmeye 

başlanmıştır.    

 Geçmiş yıllardaki göstergeler geleneksel alanlardan oluşurken bugünkü göstergeler yeni 

alanları da dikkate almaya başlamıştır. Daha önceleri eğitim, sağlık, sosyal bakım gibi 

uzmanlık alanından ortaya çıkan göstergeler kullanılırken bugün ele alınmaya başlanan 

katılım, öznel iyi olma hali gibi alanlara ait göstergeler birçok uzmanlığı kesen bir noktada 

durmaktadır.  

 Son yıllarda çocuğun iyi olma halini anlamaya yönelik birleşik endeksler oluşturulmuştur.  

Gösterge endeksleri çocuğun iyi olma halini izleyebilmek için önemlidir. Ayrıca, politika 

yapıcılara çocuk odaklı politikaların geliştirilmesinde de kıstas oluşturmaktadırlar (Ben-

Arieh, 2010b:15-17). 
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ: DÜNYADA ÇOCUKLARIN DURUMU

Yukarıda aktarılan çocuk ve çocukluğa olan yaklaşımlardaki farklılıklar alandaki politikaların 

yapılış biçimini ve ihtiyaçların belirlenmesinde de de önemli bir rol oynamaktadır. Ancak tüm dünyada 

çocukların aynı koşullarda yaşadığı ve aynı düzeyde risklerle karşı karşıya olduğu söylenemez. İçinde 

yaşadığımız çağın getirdiği imkânlar ve riskler belli bir ortaklık taşısa da dünyada bölgeler ve ülkeler 

arasındaki farklar oldukça fazladır. Bu bağlamda UNICEF’in her yıl yayımladığı “Dünya Çocuklarının 

Durumu Raporu” tüm dünyada çocukların içinde bulundukları eşitsizlikleri, deneyim farklılıklarını ve 

riskleri ele almaya çalışarak, hem ülkelere hem de uluslararası politika yapıcı tüm aktörlere önemli bir 

veri sunmaktadır.  

2016 UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu Raporu, 2030 yılına kadar çoğu önlenebilir olan 

hastalıklar nedeni ile 69 milyon çocuğun hayatını kaybedeceğini, 167 milyon çocuğun yoksulluk içinde 

yaşayacağını ve 750 milyon çocuğun erken yaşta evlenmiş kız çocuğu olacağını vurgulayarak çocuklar 

arasındaki eşitsizliklere dikkat çekmektedir.  

Raporda, yoksul durumdaki çocukların beş yaşına gelmeden ölme ve kronik beslenme 

yetersizliğine maruz kalma olasılığının, en varlıklı kesimlere mensup çocuklara göre iki kat daha fazla 

olduğu ve Güney Asya ile Sahra Güneyi Afrika’nın büyük bölümünde hiç eğitimi olmayan annelerin 

çocuklarının 5 yaşına gelmeden ölme olasılıklarının, ortaöğrenim görmüş kadınların çocuklarına göre 3 

kat daha fazla olduğu belirtilmiştir.  Durumun en kötü olduğu bölge olan Sahra Güneyi Afrikasında en 

az 247 milyon çocuk, yaklaşık her üç çocuktan ikisi, çok yönlü yoksulluk içinde, diğer bir deyişle 

yaşayıp gelişebilmek için gerekli olan temel ihtiyaçlardan yoksun bulunmaktadır.  

7 Mart 2018’de yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Döneminde Çocuklar Adına 

İlerleme başlıklı rapor, bu konuda sağlanan ilerlemenin ön değerlendirmesini sergilemiştir. Bu 

kapsamda 64 ülkede ciddi veri eksikliği bulunurken, verilerin izlenebildiği 37 ülkede ise ilerlemenin 

yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu alandaki ilk çalışma olma niteliğini taşıyan Rapor, 520 milyon 

çocuğun, çocuklarla ilgili SKH göstergelerinin en az üçte ikisine ilişkin elde hiç veri bulunmayan ya da 

sağlanan ilerlemeyi değerlendirmeye yetecek veri olmayan ülkelerde yaşadığını, dolayısıyla bu 

çocukların fiilen “sayım dışı” kaldığı uyarısında bulunmaktadır. Verinin olmaması aslında bu ülkelerde 

2030 yılına gelindiğinde çocukların durumunun bugünkünden de kötü olması ihtimalini de içermektedir. 

https://www.unicefturk.org/public/uploads/files/SDG_Exec_Summary_FINAL_TR_LR.pdf
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2017 Dünya Çocuklarının Durumu Raporu ise Dijital Bir Dünyada Çocuklar başlığını taşırken, 

çocukların “çevrimiçi” varlıklarında görülen kitlesel artışa karşın (dünyadaki her 3 internet 

kullanıcısından biri çocuktur), onları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak ve güvenli “çevrimiçi” 

içeriğe erişimlerini artırmak için çok az şey yapıldığını belirtmektedir. Hükümetlerin ve özel sektörün 

değişimin hızına ayak uyduramadığı, çocukları yeni risk ve olumsuzluklara karşı korumada yetersiz 

kaldığı belirtilen 2017 Raporunda; mobil araçların yaygınlaşması sonucunda erişimin çok sayıda çocuk 

için daha az denetlenebilir, dolayısıyla potansiyel olarak daha tehlikeli hale gelmiş durumda olduğu bir 

alanda gerçekleştiğini göstermektedir. 

Aynı zamanda Rapor, en dezavantajlı konumdaki milyonlarca çocuğun da değişimin dışında 

bırakılmasının yarattığı riskleri de vurgulamaktadır. Rapor, dijital teknolojinin yoksulluk içinde 

büyüyenler ya da insani açıdan olağanüstü durumlardan etkilenenler de dâhil olmak üzere en 

dezavantajlı korumdaki çocuklara sağlayabileceği yararları, bilgiye erişimlerinin artması, dijital işyeri 

becerilerinin gelişimi, başkalarıyla bağlantıya geçip görüşlerini aktarma imkânlarına ulaşmaları olarak 

ele almaktadır.  

Raporun belirttiğine göre interneti en az kullanan gençler Afrika’da yaşamaktadır. Avrupa’da 25 

gençten yalnızca biri internet kullanmazken bu oran Afrika’da beşte üçtür. Tüm web sayfalarının 

yaklaşık yüzde 56’sı İngilizcedir ve pek çok çocuk anlayabileceği ya da kültürel açıdan kendisine uygun 

içerik bulamamaktadır.  Bu raporun ilgili bölümlerinde de ele alınacağı üzere dijital alanı çocuklar için 

daha eşit ve güvenli hale getirmek; ancak hükümetlerin, özel sektörün, çocuk kuruluşlarının, 

akademinin, ailelerin ve çocukların da içinde yer aldığı kolektif girişimlerin oluşturulmasıyla mümkün 

gözükmektedir. 

 Dünya çocuklarının durumuna dair belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise 2017'nin çatışma 

bölgelerindeki çocuklar için “kâbus yıl” olduğudur (UNICEF, 2017). Savaş ve çatışmalar ortasındaki 

çocuklar giderek daha fazla silah olarak kullanılmaktadır. Irak, Suriye, Yemen, Nijerya, Güney Sudan 

ve Myanmar uluslararası hukuka aykırı olarak çocukların çatışmanın ortasına çekildiği başlıca ülkeler 

arasında   belirtilmektedir.  Türkiye’nin  de   komşu   ülke   Suriye’deki   savaş   sebebi   ile    yakından 
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deneyimlediği üzere, çatışma ortamları çocuklar için aynı zamanda zorunlu göçün içinde yer almak ve 

yaşamlarının da dâhil olduğu tüm risklere açık olmak anlamına geliyor. UNICEF’in Köklerinden 

Koparılanlar: Mülteci ve Göçmen Çocukların Giderek Ağırlaşan Krizi (2016)  raporunda ülke içi ve 

ülkeler arası çatışmalar ve şiddet yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan 10 milyon mülteci dâhil 

olmak üzere 28 milyon çocuk olduğu belirtilmiştir. “Köklerinden koparılan” 50 milyona yakın çocuk 

olduğu bilgisi de raporda yer almıştır, ülke sınırlarını kendi başına geçen çocuk sayısı da artmaktadır. 

Dünya çocuklarının durumu ile ilgili özetlemeye çalıştığımız noktaların büyük bir kısmı 

Türkiye’deki çocukların durumunu ele aldığımız bu rapor çerçevesinde de önemli bir perspektif 

sunmaktadır.   
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3. TÜRKİYE’DE GENEL DURUM: İYİ OLMA HALİ ALANLARI İLE DEĞERLENDİRMEK

Türkiye toplam nüfusu 2016 yılı sonu itibariyle 79 milyon 814 bin 871 iken çocuk nüfus 22 milyon 

891 bin 140 olarak açıklanmıştır. Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 28,7'sini oluşturan onsekiz yaş altı 

çocuk nüfusu, illere göre oldukça farklılık göstermektedir. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan 

iller, yüzde 47 ile Şanlıurfa; yüzde 46,8 ile Şırnak ve yüzde 44,5 ile Ağrı; çocuk nüfus oranının en düşük 

olduğu iller ise yüzde 17,6 ile Tunceli, yüzde 18,8 ile Edirne ve yüzde 19,2 ile Kırklareli 

şeklindedir(TÜİK, İstatistiklerle Çocuk, 2017). Aşağıda Türkiye nüfusunun yaşlara göre dağılımını 

yansıtan nüfus piramidi yer almaktadır. 2018 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nüfus 

Projeksiyonları’na göre 2023 yılı için çocuk nüfusu 25.967.759 şeklinde toplam nüfusun yüzde 33’ü 

olarak tahmin edilmektedir.  

Şekil 1. 0-17 Türkiye Nüfus Piramidi 

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, (2017). 

Türkiye’de nüfusun yüzde 91’i en az bir çekirdek aile içeren hanehalklarında yaşamakta ve bu 

nüfusun yüzde 31’ini ise çocuk nüfus oluşturmaktadır. Ancak iller arasında çok belirgin farklılık vardır. 

Çekirdek ailelerdeki çocuk nüfus oranı en fazla olan il yüzde 50,3 ile Şırnak’tır. Şırnak’ı sıralamada 
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yüzde 48,6 ile Şanlıurfa, yüzde 47,1 ile Ağrı, yüzde 46,6 ile Siirt ve yüzde 46,1 ile Muş illeri takip 

etmektedir. Van,  Batman, Bitlis, Mardin ve Hakkâri illerinde de oran yüzde 43’ün üzerindedir. Çekirdek 

ailelerdeki çocuk nüfus oranı en az olan iller ise yüzde 21,5-23,5 arası oranla sırasıyla Edirne; Kırklareli; 

Çanakkale; Tunceli ve Balıkesir illeridir (TÜİK, Dünya Nüfus Günü 2017). 

Türkiye’nin son dönemde yaşamış olduğu en önemli gelişmelerden biri Suriye’de yaşanmakta 

olan iç savaş nedeniyle 3.412.368 Suriye vatandaşının Türkiye’ye giriş yapması ve geçici koruma 

kapsamına alınmasıdır. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan veriler 

geçici koruma kapsamındaki 1.615.883 Suriyelinin 0-18 yaş diliminde yer aldığını göstermektedir. 

Bunların 848.074’ü erkek, 767.809’u ise kız çocuğudur (http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-

koruma_363_378_4713_icerik).  

3.1  Maddi Durum 

Maddi durum, çocukların iyi olma halini belirleyen en temel faktörlerden biridir. Yoksulluk ve 

yoksunluk; göç, özel ihtiyaç durumu, toplumsal cinsiyet gibi faktörler ile birleşmekte ve en kırılgan  

çocuk gruplarını oluşturmaktadır. Çocuğun iyi olma hali yaklaşımı, yoksulluğun ve yoksunluğun sadece 

gelir eksikliği olmadığını vurgularken; çocukların yapabilirliklerini arttırmak üzere onlara sunulan 

mevcut toplumsal kaynakların eleştirel bir değerlendirmesini yapmaya yönlendirmektedir (Sen, 1993). 

Birçok çalışma göstermektedir ki yoksul bir ailede doğmak çocukların nasıl bir geleceğe sahip olacağını 

büyük bir oranda etkilemektedir. Yoksulluk içinde olan ve anne eğitim seviyesinin düşük olduğu 

ailelerden gelen çocuklar, beslenme yetersizliği, davranış bozuklukları, zihinsel gerilik, gelişim geriliği, 

öğrenme zorluğu, sağlık bozukluğu gibi olumsuz çıktılara dair daha fazla risk taşımaktadır (Shonkoff 

ve Phillips, 2000: 354). Hamilelik süreci ve doğumdan sonraki ilk üç yıl çocuk gelişimi açısından her 

anlamda kritik önemdedir. Son yirmi yıl içinde ortaya çıkan literatür etkili müdahale yöntemlerinin 

erken yaşlarda uygulandığında başarılı olduğunu göstermekte ve bu yüzden de özellikle yoksul ailelere 

bu destekleri sunmanın gerekliliğine vurgu yapmaktadır (Shonkoff ve Phillips, 2000; Johnson vd., 

2016). 

Türkiye’de gelir yoksulluğunun görülme oranı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD, 

Organization for Economic Cooperation and Development) üye devletlerine kıyasla çok daha ciddi 

boyutlardadır. 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Çalışma Grubu’nun belirlediği dezavantajlı gruplar 
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arasında yoksul çocuklar ve ekonomik sömürü altında olan evde, sokakta, sanayii ve tarımda çalıştırılan 

çocuklar yer almaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2012). Yoksulluk, çocukları erken yaşta işgücünün bir 

parçası haline getirmekte, genellikle eğitim imkânlarını bir kenara bırakmak zorunda kalmaları ile 

neticelenen bir duruma yol açmaktadır. Kırılgan dezavantajlı çocuk grupları Risk ve Güvenlik başlığı 

altında daha detaylı ele alınacaktır. 

Şekil 2. OECD Ülkelerinde 0-17 Yaş Çocuk Yoksulluğu3 

Kaynak: OECD, 2018. 

Çocuğun iyi olma halinin önemli alanlarından biri olan maddi durum alanında, çocuk yoksulluğu 

perspektifinden baktığımızda Türkiye’nin OECD üyesi olan ve olmayan diğer ülkelere kıyasla yüksek 

bir orana sahip olduğunu görmekteyiz. OECD veri tabanından elde edilen verilere göre Türkiye’de 0-

17 yaş çocukların yüzde 25’i yoksul olarak tanımlanan hanelerde yaşamaktadır4. OECD’ye üye 34 ülke 

3 Raporda OECD verilerine dayanan tüm şekiller OECD Child Well-Being Portal’ından Ocak 2018 tarihinde   

(http://www.oecd.org/els/family/child-well-being/data/) yararlanılarak, Doç. Dr. Emre Erdoğan tarafından hazırlanmıştır. 
4 OECD’ye göre yoksulluk, ortanca ülke gelirinin yüzde 50’sinden daha az gelire sahip olmaktır. 
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ortalaması yüzde 13,6’yken, en yüksek oran yüzde 39,7 ile Çin, yüzde 32 ile Güney Afrika ve yüzde 30 

ile Brezilya’da görülmektedir. Çocuk yoksulluğu açısından en düşük orana sahip olan ülkeler 

Danimarka (yüzde 2,9) ve Finlandiya’dır (yüzde 3,6). 

Çocuk yoksulluğu söz konusu olduğunda, ülke içerisinde de farklılıklar gözlemlenmektedir. Yine 

OECD veri tabanına odaklanacak olursak, bütün haneler içerisinde yüzde 17 olan oranın, yetişkinin işsiz 

olduğu tek yetişkinli hanelerde yüzde 44 olduğu ve birden fazla yetişkinin bulunduğu,  hane reisinin 

işsiz olduğu birden fazla çocuklu ailelerde yüzde 48’e yükseldiği görülmektedir. Veri tabanında bulunan 

diğer ülkelerde de durumun benzer olmasından dolayı, ebeveynin ya da hanedeki yetişkinlerin 

işsizliğinin çocukların yoksulluğuna etki eden en önemli faktörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. 

Türkiye özelinde baktığımızda çocuk yoksulluğu konusunda bölgeler arası önemli farklar 

gözlemlenmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) 

bünyesinde Gürsel vd. (2013) tarafından 2010 yılı verileri kullanılarak hazırlanan “Türkiye’de Her Dört 

Çocuktan Biri Yoksul” başlıklı araştırma notuna göre ülke genelinde yüzde 24 olan çocuk yoksulluğu 

oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 42, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 30, Doğu 

Karadeniz Bölgesi’ndeyse yüzde 29’dur. Öte yandan Batı Anadolu’da bu oran yüzde 14’e düşmektedir. 

Dolayısıyla ülke içerisinde var olduğunu bildiğimiz gelir uçurumu, çocukların maddi durumlarını da 

doğrudan etkilemektedir. Çocuk yoksulluğuna dair bölgesel farkları içeren bu verilerin, özellikle 

Suriye’den gelen göç sonrası durum da dikkate alınarak güncellenmesi önemli bir ihtiyaçtır.    

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının (ASPB) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Şartlı 

Nakit Yardım Programları hem eğitime devamlılık, hem de gebelik ve sağlık açısından düzenli takibi 

sağlamaya sunduğu katkı sebebi ile çok önemlidir. Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY), nüfusun ekonomik 

güçlükler sebebiyle temel eğitim hizmetlerine erişemeyen ve 3294 sayılı kanun kapsamında olan 

hanelere yönelik yapılan bir yardımdır. Yardım programına ilişkin olarak ilköğretime (1-8. sınıflar arası) 

devam eden erkek öğrenci için aylık 35 TL, kız öğrenci için aylık 40 TL; ortaöğretime (8-12. sınıflar 

arası) devam eden erkek öğrenci için aylık 50 TL, kız öğrenci için aylık 60 TL ödeme yapılmaktadır. 

Sağlık yardım programı kapsamında ailelere 0-6 yaş arası çocuklarının Sağlık Bakanlığının (SB) 

belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları koşulu ile aylık çocuk başına 35 TL düzenli nakit 

para yardımı yapılmaktadır. Benzer biçimde kadınlara, gebelikleri boyunca sağlık kontrollerini 

yaptırmaları koşulu ile aylık 35 TL; doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri koşulu ile bir seferlik 75 
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TL ve doğum sonrası iki aylık lohusalık takipleri için aylık 35 TL yardım yapılmaktadır. Sosyal 

Yardımlar Genel Müdürlüğü verisine göre 2016 yılı içerisinde Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları 

başlığında 1.006.159.655 TL ödeme yapılmıştır. 2017 yılı için toplam ödeme miktarı 1.139.671.060 TL 

olup ödeme dönemleri içerisinde fayda sahibi sayısı 3.595.607’dir. Özellikle ailelerin yoksulluk 

durumunun çalışan çocuk sorununa yol açması sebebi ile programdaki destek miktarının düzenlenmesi 

ve buna bağlı olarak da bu kırılgan çocukların eğitime devamlarını sağlayacak takip ve destekleme 

mekanizmalarının geliştirilmesi çok kıymetli kazanımlar sağlayabilir. Bu bağlamda yine ASPB Çocuk 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ‘Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti’ çerçevesinde sunulan 

hizmetler çocukların ailesi yanında bakımı ve desteklenmesine yönelik olumlu bir örnektir. Benzer bir 

biçimde ‘geçici ekonomik destek’ler de zaruri hallerde iki defaya mahsus verilmektedir.  

Yoksunlukların bulunduğu ailelerde doğan çocuklar, doğum öncesi dönemden başlamak üzere 

hayata dezavantajlı bir şekilde başlamaktadırlar. Her bir gelişim düzeyi daha fazla yoksunluğu da 

beraberinde getirdiğinden, bu dezavantajlar katlanarak artmaktadır. Çok çocuklu kalabalık aileler, iş 

piyasasında erken istihdam ve ev işçiliği, aile bireylerine bakmak zorunda olan hane halkının ihtiyaçları 

(örn: küçük çocuklar ve engelliler için sunulan ücretsiz bakım hizmetlerinin yetersiz olması) bu süreçte 

daha da keskinleşen toplumsal cinsiyete bağlı ayrımcılık pratiklerine de vurgu yapmamız gerektiğini 

göstermiştir.  

Çocuğun iyi olma hali yaklaşımı her bir alanda çocuğun kendisinin öznel değerlendirmesini de 

önemsemektedir. ‘Türkiye’de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi olma Hali Alanlarının ve 

Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi’ başlıklı UNICEF raporu (2013a) bize çocukların 

önemsediği noktaları hem nitel hem de nicel araştırma sonucuna dayanarak aktarmaktadır. Rapora göre 

maddi durum alanında çocuklar için en çok ‘kıyafetlerinin/ayakkabılarının eski olması’ ve ‘arkadaşları 

ile tatile ve gezmeye gidememe’  eksikliğini belirttikleri noktalardır. ‘İyi ısınan ve sağlam bir evde 

yaşaması’; ‘istediği zaman kullandığı bir bilgisayarı ve interneti olması’; ‘evinde ders çalıştığı bir odası 

ve masası olması’; ‘ebeveynlerin düzenli bir işte çalışması’ ve son olarak da ‘ailesinin istediği bir hobiyi 

yapması için imkân tanıması’ çocukların maddi alanda vurguladıkları göstergelerdir.   

3.2 Sağlık 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO, World Health Organization)’nün tanımı çerçevesinde sağlık; sadece 

hasta olmama hali olarak değil, çok daha kapsamlı ve bütüncül bir biçimde ‘fiziksel, zihinsel ve sosyal 
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iyi olma hali’ olarak tanımlanmaktadır. Sağlık, bu alanla ilgili bir sorun olması durumunda diğer tüm 

iyi olma hali alanlarını temelden etkilediği için aslında farklı bir önceliğe sahiptir. Yukarıda aktarılan 

UNICEF (2013a) araştırmasında çocukların nitel çalışmada farklı cümlelerle ifade ettikleri üzere sağlık 

alanında bir sorun var ise diğer bütün alanların önemi kalmamaktadır. Ancak sağlık alanında bir sorunu 

olmayan çocukların hem nicel hem nitel çalışmada daha çok ‘kendini enerjik ve güçlü hissetme’ye ve 

‘psikolojilerinin iyi olması’na vurgu yaptıkları belirtilmelidir. Ayrıca temiz olmak; üç öğün düzenli 

yemek yemek ve istediği sportif aktiviteyi yapabilmek nicel çalışmada ve fiziksel görünüş (gözlük 

kullanmak; şişman olmak) nitel çalışmada belirtilmiştir. Anlaşılacağı üzere çocuklar için iyi olma hali 

açısından sağlık hem fiziksel hem psikolojik olarak ‘iyi ve enerjik olmak’tır.   

Daha nesnel göstergelere baktığımızda ise çocuğun sağlıklı gelişimi için hamilelik sürecinden 

başlayarak tüm gelişim aşamalarında özenli bir bakım ihtiyacı belirtilmelidir. Annenin hamilelik 

öncesindeki ve hamilelik sürecindeki sağlık durumunun, doğum öncesi sağlık ile ilişkili değişkenlerden 

başlayarak, çocuğun sağlığını da önemli ölçüde etkilediği belgelenmiştir (HÜNEE, 2009).  Yenidoğum 

sonrası hem annenin hem de bebeğin sağlık sorunları yaşayabileceği hassas bir dönem olarak ayrıca 

vurgulanmalıdır.   

SB tarafından yürütülmekte olan Bebek ve Çocuk İzlem Programı sağlıklı gelişiminin korunması 

açısından çocuk sağlığında kaydedilen önemli iyileşmelere ciddi katkı sunmuştur. Türkiye yaklaşık son 

yirmi yılda bebek, çocuk ve anne ölümlerinin azaltılması bakımından gözle görülür bir biçimde ilerleme 

kaydetmiştir (WHO, 2012). Bebeklerin aşılanması, sağlıklarını önlenebilir, önlenmediği takdirde çocuk 

sağlığına ciddi şekilde zarar verecek hastalıklardan korumanın en güvenli yollarından birisidir. Çocuğun 

İyi Olma Hali’nin ikinci alanı olan sağlık alanında Türkiye’yi diğer ülkelerle karşılaştırmak için OECD 

veri tabanındaki bazı göstergelere odaklanabiliriz. 
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Şekil 3. OECD Ülkelerinde Çocuk Ölümü Oranları (Binde) 

Kaynak: OECD, 2018. 

Çocuk sağlığı konusundaki ilk gösterge olan bebek ölümlerine baktığımızda Türkiye’de bu oranın 

binde 10.7 olduğunu görmekteyiz. OECD ortalaması binde 3.9’ken en yüksek orana Hindistan (binde 

38), Güney Afrika (binde 34) ve Endonezya’da (binde 23) rastlamaktayız. En düşük bebek ölüm 

oranıysa binde 1.6 ile Slovenya ve binde 1.7 ile Finlandiya’dadır. Türkiye’deki binde 10.7’lik oranın 

6.8 bindelik puanının yeni doğan ölümlerinden, yani bir aylıktan küçük bebeklerin ölümünden 

kaynaklandığını görmekteyiz.  

Türkiye’de 1996 yılında binde 40’ın üzerinde olan çocuk ölümü oranının 2000 yılında binde 28’e, 

2010’da binde 12’ye ve 2015’te binde 10.7’ye kadar düşmesinin önemli bir iyileşme olduğunu kabul 
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bir çalışmada da benzer bulgulara varılmış olması, bebek ölüm hızının bir kırılganlık sorunu olduğunu 

söylememize izin vermektedir.  

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü (HÜNEE, 2013) tarafından yürütülen Türkiye 

Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA), bebek ölüm hızı konusunda da bölgesel farklılıklar olduğunu 

göstermektedir. Bebek ölüm hızları Türkiye’nin doğu ve güney bölgelerinde ülke ortalamasının bir 

buçuk, diğer bölgelerin yaklaşık iki katına ulaşmaktadır. Keza kırsal bölgelerde de bebek ölüm hızlarının 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aynı araştırma ebeveynlerin gelir düzeyine de vurgu yapmaktadır. 

Ailelerin maddi koşulları iyileştikçe ve eğitim düzeyleri arttıkça bebek ölüm hızının düştüğünü ortaya 

çıkarmıştır. 

Yine sağlık alanı göstergelerinden olan düşük doğum ağırlığı oranlarına baktığımızda Türkiye’de 

her yüz bebekten 8,6’sının 2.500 gramdan daha düşük bir ağırlıkla doğduğu görülmektedir. OECD 

ülkelerinin ortalaması yüzde 6,5’tir. Bu konuda en yüksek orana Kolombiya ve Japonya (yüzde 9,5) 

sahipken, en düşük oran Estonya ve Finlandiya’da görülmüştür (yüzde 4,2).  

Şekil 4. Düşük Doğum Ağırlığı 

Kaynak: OECD, 2018. 

TNSA 2013 Araştırması düşük doğum ağırlığı konusunda da sosyoekonomik ve bölgesel 

farklılıklar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Araştırma sonuçlarına göre doğumda 2.500 gramdan küçük 
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bebeklerin oranı Kuzeydoğu Anadolu’da yüzde 17.7, Ortadoğu Anadolu’da yüzde 16 ve Güneydoğu 

Anadolu’da yüzde 14 iken, Batı Anadolu’da yüzde 9’a düşmektedir. En düşük refah düzeyine sahip 

ailelerde yüzde 20’ye yaklaşan bu oran, en yüksek refah seviyesindeki ailelerde yüzde 8’in altındadır 

(HÜNEE; 2013:173).  

Türkiye Sağlık Araştırması 2016 verilerine göre çocuklarda 0-6 yaş grubunda, son 6 ay içinde, en 

çok görülen hastalıklar, yüzde 42,6 ile üst solunum yolu enfeksiyonu; yüzde 32,3 ile ishal, yüzde 11,1 

ile alt solunum yolu enfeksiyonu; yüzde 9,2 ile bulaşıcı hastalıklar ve yüzde 7,3 ile ağız ve diş sağlığı 

sorunları olmuştur. 7-14 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; ağız 

ve diş sağlığı sorunları yüzde 23,4; yüzde 13,6 ile göz ile ilgili sorunlar, yüzde 7,9 ile enfeksiyon 

hastalıklar, yüzde 5,8 ile cilt hastalıkları ve yüzde 3,3 ile beslenme ile ilişkili hastalıklar söylenmiştir. 

15 yaş ve üstü bireylerde son 12 ay içinde en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; yüzde 27,1 ile 

bel bölgesi problemleri, yüzde 18,1 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 15,8 ile hipertansiyon, yüzde 

0,8 ile alerji ve yüzde 9,1 ile şeker hastalığı belirtilmiştir. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenledo?id=24573). 

Çocukluk Çağı Obezitesi Sürveyans Araştırması (COSI, 2013), ilkokul 2. sınıf öğrencilerinde (7-

8 yaş grubu) 2009, 2013 ve 2016 yıllarında yürütülmüştür. COSI 2016 çalışması verilerine göre 

çocukların yüzde 9,9’u şişman (obez), yüzde 14,6’sı fazla kiloludur. Bu durum erkek öğrenciler için 

yüzde 11,3-13,6 iken kızlarda yüzde 8,5-15,7’dir. Yıllar içinde obezite sıklığı artmıştır. Çocuklarda 

şişmanlık artarken diğer yandan da bodurluk (kronik açlık) durumu 2013 ve 2016 COSI çalışmalarında 

yüzde 2,3 olarak bulunmuştur. Bodurluk sıklığı (2016) Kuzey, Orta ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde diğer bölgelere oranla daha yüksek sıklıkta bulunmuştur (sırasıyla yüzde 3,5, yüzde 3,5 ve 

yüzde 5,4). Beslenme bozuklukları, yetersiz beslenme, sağlıksız beslenme ve obezite açısından düzenli 

olarak izlenecek verilerin oluşturulması önemlidir. Sağlık alanında düzenli olarak izlenmesi gereken 

veriler; burada özetlenmeye çalışılan verilerin yanı sıra koruyucu hizmetler de dâhil olmak üzere sağlık 

hizmetlerine erişim, alınan hizmet ve takip de dâhil olmak üzere nitelik açısından da 

değerlendirilmelidir. Özellikle en kırılgan grupların sağlık hizmetine erişimine dair somut öneriler 

hayatidir. Erken ve doğru biçimde tedavi edilemeyen ve gerekli olduğu durumlarda düzenli bakım 

alamayan çocuklar yaşam boyu devam eden kalıcı hastalıklara sahip olabilmektedir. 

  

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenledo?id=24573
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Günümüzde ulaştığımız noktada çocuk sağlığına yönelik programların temel hedefi artık yalnızca 

ölümleri önlemekten çıkıp, giderek sağlık sorunlarının yarattığı diğer olumsuzlukları da önlemek ve 

gidermek olmaktadır. 2015 yılı itibariyle, Bebek, Çocuk ve Ergen İzlem protokolleri güncellenerek, 

basım ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının güncelleme 

eğitimleri yapılmıştır. Bebek ve çocuk izlemlerinde temel öngörü; hastalık ortaya çıktıktan sonra 

iyileştirmek için uğraşmak yerine, hastalığa zemin hazırlayan koşulların önceden saptanarak 

önlenmesidir. Bu hem daha sağlıklı, hem de daha ekonomik bir yaklaşımdır. İzlemlerde ağırlıklı 

sorumluluk Aile Hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerindedir. Bunu takiben Beslenme Programları-

Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı; Tamamlayıcı Beslenme Programı; 

Demir Gibi Türkiye ve Bebeklerde D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının 

Geliştirilmesi Programı sahada uygulanmaktadır.  

Ayrıca Ulusal Neonatal Tarama Programı; İşitme Taraması Programı; Gelişimsel Kalça Displazisi 

Taraması Programı; Görme Taraması ve Kan Hastalıkları Kontrol Programı tarama programları ile 

önleyici ve erken tanı alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bebek ölümlerinde bugüne dek elde 

edilen başarı ile Türkiye bebek ölümlerini son 27 yılda, yüzde 80’in üzerinde bir oranla, en hızlı düşüren 

4. ülke (Maldivler, Estonya, Moğolistan) olma konumunu korumaktadır (UNICEF vd., 2017). Bununla

birlikte gelinen noktadan itibaren bebek ölümlerini azaltmak için kullanılacak yöntemler giderek daha 

zorlu ve daha maliyetli olmaktadır, ayrıca genellikle insan gücü ve teknoloji transferi gibi alt yapı 

yatırımı gerektiren bu yöntemler uzun vadede sonuç vermektedir, bu nedenle de bir plato çizmesi 

beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerin bebek ölüm hızlarına bakıldığında bu durumun benzerlerini görmek 

mümkündür. Ayrıca 2014 yılında prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin standart ve 

iyileştirilmiş takiplerinin sağlanması için Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi hazırlanmış ve sahaya 

sunulmuştur. 

WHO’nun tanımına göre yanlış davranış ve ihmaller sonucunda oluşan yaralanmalar dünyada 

ölüm nedenleri arasında 4. sırada yer almaktadır. Türkiye’de ev yaralanmalarının görülme sıklığı yüzde 

25 olup acil servislere müracaat trafik yaralanmalarından sonra 2. sırada yer almaktadır (Koçer, 2006). 

Bu bağlamda 2015 yılında çocuk yaralanma ve beraberinde gelen sakatlık ile ölümleri asgariye indirmek 

amacıyla Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneğinin katkılarıyla bir program hazırlanmıştır. Program 

toplum bilgilendirmesi ve bireysel danışmanlık üzerinden yürütülmektedir. 
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Türkiye nüfusunun büyük bölümünü oluşturan, sorunları ve ihtiyaçları nedeni ile öncelikler 

arasında yerini alan ergen ve gençlere yönelik, daha önceden mevcut olmayan özgün bir hizmetin 

sunulabilmesi ihtiyacı ile SB tarafından .“Ergen Sağlığı ve Gelişimi Programı” hazırlanmıştır. Program 

kapsamında ergenlere yönelik bir “Ulusal Sağlık Hizmet Sunum Modeli” geliştirilmiş ve açılan Gençlik 

Danışma ve Sağlık Hizmet Merkezlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 

birlikte değişen 1. basamak sağlık hizmet sunumu ile birlikte çoğunluğu 1. basamak sağlık kurumlarında 

yapılandırılan Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezlerinin daha etkin ve etkili olabilmesi için 

tekrar ele alınmaları zorunlu hale gelmiştir.  

Bu bağlamda Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı da daha geniş kapsamlı ve 

bütüncül bir sağlık yaklaşımı amacıyla başlatılmış olup, ilgili Bakanlıklar, akademisyenler, kamu kurum 

ve kuruluşlarının katılımıyla Bilim Kurulu ve Yönlendirme Komitesi oluşturulmuştur. 17.05.2016 

tarihinde T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve SB arasında “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği 

Protokolü” imzalanmış ve “Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı” başlatılmıştır. Bu 

Programın, okullarda şu ana kadar okul sağlığı kapsamında yürütülen ve yürütülecek olan tüm program 

ve projelerin çerçevesini oluşturması ve ülkemizin okul sağlığı modelini oluşturması hedeflenmiştir. 

Sağlık Hizmetleri, Sağlıklı ve Güvenli Okul Çevresi, Sağlıklı Beslenme, Sağlık Eğitimi, Fiziksel 

Aktivite ve Aile/Toplum Katılımı şeklinde 6 başlık altında toplanmıştır. 2016 yılı sonu itibariyle Aile 

Hekimliği Birimleri tarafından öğrencilerin yıllık periyodik izlem ve muayenelerine başlanmıştır. Okul 

sağlığı çalışmalarında kullanılmak üzere okul sağlığı hizmetlerinde yeni mevzuata uygun iş akışları 

oluşturularak Uygulama Kılavuzu hazırlanmış ve bu kapsamda Sağlık Hizmetleri, Sağlıklı ve Güvenli 

Okul Çevresi, Sağlıklı Beslenme bileşenleri için saha çalışmaları 2017 yılı itibariyle başlatılmıştır.  

Girişte belirttiğimiz üzere çocukların gözünden sağlıklı olmanın bir tarifi de spor yapabilmektir.  

OECD (2018) tarafından derlenen okul dışında fiziksel etkinlik yapmayan çocukların oranı istatistiği bu 

açıdan sağlık bölümünde belirtilmelidir. Türkiye’de 15 yaş çocuklar arasında bu oran yüzde 11.5’ken, 

OECD ortalaması 6.6’dır. Bu konudaki en yüksek skor yüzde 18 ile Japonya ve yüzde 14 ile Güney 

Kore’de görülmektedir. En düşük oranlarsa Almanya (yüzde 3), Hollanda (yüzde 3.2) ve Çekya’da 

(yüzde 3.3) görülmektedir. 

 

  



20 

Şekil 5. Okul Dışında Fiziksel Etkinlik Yapmayan Çocukların Oranı 

Kaynak: OECD, 2018. 

Türkiye’de bu konuda da cinsiyet ve toplumsal koşullara bağlı farklar görülmektedir. Kız 

çocuklarıyla erkek çocukları arasında 6 puanlık fark vardır, kız çocukları daha az hareket etmektedir. 

Keza, ebeveynlerin eğitim düzeyi arttıkça hareketsiz olarak tanımlanan çocukların oranı azalmakta ve 

yüzde 9’a kadar düşmektedir. Dolayısıyla, sağlık konusundaki riskler söz konusu olduğunda daha yoksul 

çocukların ve kız çocuklarının riske daha açık olduğunu söyleyebiliriz. TÜİK Zaman Kullanım 

Araştırması 2014-2015 verilerine göre gün içinde en az zaman ayrılan faaliyet, 13-19 yaş grubundaki 

genç kızlar için 7 dakika ile spor olurken, erkeklerde de bu zaman 30 dakika olarak ifade edilmektedir. 

Buna karşın son dört hafta içinde, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek üzere yaptıkları eğlence ve 

kültür faaliyetleri sorusuna kızların yüzde 92,7’si, erkeklerin de yüzde 94’ü en fazla yaptıkları faaliyetin 

televizyon izlemek olduğu cevabını vermiştir (TÜİK, 2015a).  

Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2015 yılı sonuçlarına göre, 13-19 yaş grubundaki genç kız ölümlerinin 

yüzde 32,6'sı ve genç erkek ölümlerinin ise yüzde 52,9'u dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucunda 
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gerçekleşmiştir. Bu ölüm nedenini kızlarda (yüzde 18,8) ve erkeklerde (yüzde 11,7) iyi huylu ve kötü 

huylu tümörlere bağlı ölümler izlemektedir. Kızlarda (yüzde 12) ve erkeklerde (yüzde 10,5) en çok 

gerçekleşen diğer bir ölüm nedeni de sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları olmuştur. Ölümle 

sonuçlanan intihar sayısı 2015 yılında yüzde 1,3 artarak 3 bin 211 kişi olurken, intihar edenlerin yüzde 

72,7’sini erkekler, yüzde 27,3’ünü ise kadınlar oluşturmuştur. İntihar eden kadınların yüzde 18’i 15-19 

yaş grubundakilerdir. 

Şekil 6. Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre İntihar Oranı 

Kaynak: TÜİK, 2015b. 

2015 yılında intihar edenlerin yüzde 34,3’ünü 15-29 yaş grubundaki çocuk ve gençler 

oluşturmuştur. İntihar eden kadınlarda en yüksek oranın yüzde 18 ile 15-19 yaş grubunda olması 

üzerinde çalışılması, düşünülmesi gereken vahim bir veridir. 

3.3 Eğitim 

Çocuğun iyi olma hali alanları açısından eğitim birçok farklı gösterge ile izlenmesi gereken, erken 

çocukluktan yetişkinliğe, çocukların yapabilirliklerini arttıran ve doğdukları ailelerin koşullarından 

farklı yaşamlar kurgulamaları için gerçek bir fırsat yaratılmasına olanak sağlaması beklenen kurumsal 
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mekanizmadır. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 4. Amacı nitelikli eğitimi vurgulamakta ve bu 

kapsamda tüm kız ve erkek çocukların ücretsiz ilk ve ortaöğretimi bitirmesine olanak sağlanmasının 

yanı sıra, mesleki eğitime eşit erişim, toplumsal cinsiyet ve varlık eşitsizliklerinin ortadan kalkması ve 

nitelikli yükseköğretime herkesin erişiminin sağlanmasını hedeflemektedir.    

Şekil 7. Okul Öncesi Eğitime Erişen Çocuklar (3-5 Yaş) 

Kaynak: OECD, 2018. 

Yukarıda OECD verilerinden yararlanılarak hazırlanan grafik 3-5 yaş arasındaki çocuklar arasında 

okul öncesi eğitime erişenlerin oranlarını göstermektedir. Görüldüğü üzere Türkiye yüzde 37’lik oran 

ile söz konusu ülkeler arasında en son sırada yer almaktadır. Türkiye’den sonra yüzde 47 ile Yunanistan, 

yüzde 48 ile İsviçre gelmektedir. Fransa yaş grubundaki çocukların tamamını okul öncesi eğitime 

almışken, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin çoğunun bu orana yaklaştığını söyleyebiliriz. 

Yaş kırılımlarına bakıldığında 3 yaş grubundaki çocukların yüzde 8’inin ve 4 yaş grubundaki 

çocukların yüzde 32’sinin okul öncesi eğitime eriştiklerini ve bu oranın 5 yaş grubunda yüzde 70’e 

98,5 97,9 97,8 97,0 96,7 96,6 96,1 95,5 95,1 94,3 93,7
92,4 92,2 92,0 91,0 91,0

89,7 89,6
88,3 87,9 87,2

84,2 83,8 83,3 82,6 82,1
80,7 80,5

79,3

75,3
74,1 73,8 73,0

67,4 66,8

56,7

48,1 47,0

37,3

%0

%20

%40

%60

%80

%100

F
ra

n
sa

M
al

ta

B
el

çi
k
a

İs
ra

il

A
lm

an
y

a

İs
p

an
y

a

N
o
rv

eç

İz
la

n
d

a

D
an

im
ar

k
a

İt
al

y
a

İs
v

eç

İn
g
il

te
re

Y
en

i 
Z

el
an

d
a

G
. 
K

o
re

H
o
ll

an
d

a

Ja
p
o
n

y
a

L
et

o
n

y
a

M
ac

ar
is

ta
n

E
st

o
n
y
a

L
ü
k
se

m
b
u
rg

P
o
rt

ek
iz

S
lo

v
en

y
a

R
o

m
an

y
a

O
E

C
D

-3
4
 O

rt
al

am
a

A
v
u

st
u

ry
a

L
it

v
an

y
a

B
u

lg
ar

is
ta

n

M
ek

si
k
a

Ç
ek

y
a

İr
la

n
d
a

Ş
il

i

P
o
lo

n
y
a

F
in

la
n
d

iy
a

S
lo

v
ak

y
a

A
v
u

st
u

ra
ly

a

A
B

D

H
ır

v
at

is
ta

n

İs
v

iç
re

Y
u
n

an
is

ta
n

T
ü
rk

iy
e



23 

yükseldiğini görmekteyiz. Her ne kadar 5 yaş grubunda dahi OECD ortalaması olan yüzde 95’in altında 

kalınmış olsa da, esas büyük farkın 3 ve 4 yaş gruplarında olduğu ortaya çıkmaktadır. 

OECD (2017b) tarafından yayınlanan “Starting Strong” başlıklı çalışma okul öncesi eğitimin 

önemine dikkat çekmekte ve bu konuda bazı karşılaştırmalı istatistikler içermektedir. Bu çalışmaya göre 

okul öncesi eğitime katılım ile annenin iş piyasasına katılımı arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. 

Şekil 8. 15-19 Yaş Okula Kayıt Olma Oranları 

Kaynak: OECD.Stat, 2018. 

15-19 yaş dilimindeki çocukların okula devam etme oranları yukarıdaki grafikte gösterilmektedir. 

Bu rakamlara göre Türkiye’de bu yaş grubundaki çocukların yüzde 70’i eğitimlerine devam 

edebilmektedir ve OECD ortalaması olan yüzde 77’nin altında kalmaktadır. En yüksek devam oranlarına 

İrlanda (yüzde 96), Litvanya (yüzde 96), Letonya ve Slovenya (yüzde 93) sahipken, en düşük oranlar 

Güney Afrika (yüzde 3.3) ve Hindistan’da (yüzde 3.4) görülmektedir. Elimizdeki istatistikler bu konuda 

kadınlar ve erkekler arasında bir fark göstermemektedir.  
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2016/2017 Milli Eğitim İstatistikleri sonuçlarına göre; Türkiye genelinde örgün eğitime devam 

eden öğrenci sayısı 17 milyon 319 bin 433’tür (yüzde 51,7’si erkek, yüzde 48,3’ü kız öğrenci). 

Cinsiyetler arasında önemli bir farklılığın olmadığı net okullaşma oranı ilköğretimde yüzde 96,5; 

ortaöğretimde yüzde 82,5 olarak açıklanırken; iller düzeyinde ise ortaöğretim seviyesindeki kız 

çocuklarının net okullaşma oranının en düşük olduğu iller yüzde 46,7 ile Muş; yüzde 50,9 ile Ağrı ve 

yüzde 53,2 ile Bitlis olarak belirtilmiştir. Ortaöğretimde okullaşma oranları açısından bölgesel 

farklılıklar önemini korumaya devam etmektedir. Ortaöğretim zorunlu eğitim kapsamına alınmakla 

birlikte öğrencilere açık öğretime devam imkânı da tanınmıştır. Bu bağlamda ortaöğretimde okuyan 

öğrencilerin yüzde 26’sı açık öğretim lisesine kayıtlıdır (MEB, 2017a).  

Tablo 1. Eğitim Kademeleri İtibarıyla Öğrenci Sayıları ve Okullaşma Oranları 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Öğrenci 

Sayısı 

(Bin) 

  Brüt 

Okullaşma 

Oranı (%) 

Öğrenci 

Sayısı 

(Bin) 

Brüt 

Okullaşma 

Oranı (%) 

Öğrenci 

Sayısı 

(Bin) 

Brüt 

Okullaşma 

Oranı (%) 

Okul Öncesi 

Eğitim (1) 
1 156 46,8 1 209 49,3 1 316 52,1 

İlköğretim (2) 10 712 103,9 10 572 102,9 10 490 100,7 

a) İlkokul 5 434 101,1 5 361 99,2 4 970 96 

b) Ortaokul 5 278 107,1 5 212 107,1 5 520 105,3 

Ortaöğretim (2) 5 691 107,4 5 807 109,8 5 849 107 

a) Genel Lise 2 902 54,8 3 047 57,6 3 136 56,5 

b) Mesleki ve

Teknik Eğitim 
2 788 52,6 2 760 52,2 2 713 50,5 

Yükseköğretim (3) 5 642 88,9 6 186 95,9 6 628 103,3 

   Örgün 2 793 39,5 3 108 40,9 3 259 42,4 

Yaygın Eğitim (4) 9 908 - 8 700 - 8 700 - 
Kaynak: MEB, Yükseköğretim Kurulu (YÖK). 

(1) Öğrenci sayısı, okul öncesi öğretimdeki tüm öğrencileri kapsamaktadır. Okullaşma oranı 4-5 yaş grubu için ilkokula erken

başlama yaşı dikkate alınarak aylık çağ nüfusu verileri kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır.

(2) İlkokul kademesi için okullaşma oranı hesaplamasında 6-9 yaş arası öğrenciler dikkate alınmıştır. Açık ortaokul ve açık

lise öğrencileri dâhildir.

(3) Üniversiteler ve diğer eğitim kurumları dâhil, lisansüstü öğrenciler hariçtir. 18-22 yaş grubu için hesaplanmıştır.

(4) Yaygın eğitim kurumlarına ait öğrenci sayısı bilgileri bir önceki öğretim yılı sonu itibarıyla verilmiştir.

Okul öncesi eğitimde ise 2016-2017 öğretim yılı verilerine göre, okullaşma oranı (4-5 yaş grubu) 

brüt yüzde 52,1’dir. Bu yaş grubundaki brüt okullaşma oranının en düşük olduğu il yüzde 35’le Ağrı 

iken en yüksek olduğu il yüzde 77,1’le Erzincan’dır. 2016-2017 öğretim döneminde devam edilen 

eğitim kademesinden bağımsız olarak farklı yaş grubundaki öğrencilerin net okullaşma oranları sırasıyla 
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yüzde 70,4 (5 yaş), yüzde 98,1 (6-9 yaş), yüzde 99,2 (10-13 yaş) ve yüzde 87,4’tür (14-16 yaş) 

(Kalkınma Bakanlığı, 2018; MEB (2017a) Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim verilerine göre 3-5 

yaş arası çocukların yüzde 35’inin eğitime erişimi sağlanmıştır. Diğer yandan bu eğitimin niteliğinin 

özel olarak ele alınarak değerlendirilmesine de ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu noktada Açık Ortaokul ve Açık Lise ile ilgili bir değerlendirmenin yapılması ihtiyacı 

belirtilmelidir. Açık ortaöğretim, 13 yaş sonrası fertlerin örgün eğitim kurumları çatısı altında 

tutulamadığı durumlar için bir yan yol olarak kullanılmamalıdır. Açık ortaöğetim, ulaşım açısından 

örgün eğitim kurumlarına ulaşmanın çok zor ve maliyetli olduğu durumlar ile temel eğitim düzeylerine 

ilişkin çağ yaşlarından çıkmış (19 yaş üstü) olup okumak isteyenler için bir alternatif olarak 

yapılandırılmalıdır. Açık ortaöğretimde fiili durumda devam takibi yapılamamakta olup bu durum hem 

toplumsal cinsiyet hem de gelir yetersizliği temelli eğitim yetersizliklerine yol açabilmektedir. Bu kişiler 

sistem içinde okullaşmış gözüküyor olsa da, fiilen eğitim haklarından mahrum kalabilmektedir. 

Dünya Bankası bünyesinde Ferreira ve Gignoux (2010) tarafından hazırlanan “Eğitimde Fırsat 

Eşitsizliği: Türkiye Örneği” adlı çalışma, eğitimdeki bazı çarpıcı farklılıklara dikkat çekmektedir. 

Ülkenin doğu bölgelerinde özellikle kız çocuklarının okula kayıt oranları, diğer bölgelere kıyasla çok 

düşüktür ve kız-erkek çocuk farkı görülmektedir. Buna kentsel-kırsal bölgeler arasındaki farkları da 

eklemek gerekmektedir. Raporun açıklandığı tarihte doğu bölgesi kırsalında yaşayan kız çocuklarının 

okula kayıt oranları yüzde 20’nin altına düşmektedir. Aynı rapor, ebeveynlerin eğitim düzeyinin de 

çocukların okula kayıt oranları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir, düşük eğitim 

düzeyine sahip ebeveynlerin çocuklarının okula kayıt oranları da düşüktür ve bu fark söz konusu kız 

çocukları olduğunda daha da artmaktadır. Eğitimli bir annenin kız çocuğunun okula kayıt olma olasılığı, 

eğitimsiz bir annenin kız çocuğunun okula kayıt olma olasılığının üç katıdır. Keza, yoksul ve kalabalık 

ailelerin çocuklarının da okula kayıt oranları diğer ailelerin kayıt oranlarına kıyasla düşüktür ve kız 

çocuklarında fark daha da açılmaktadır.  

Sosyoekonomik durumu düşük ailelerin çocukları, temelde yoksulluğun yarattığı koşullar sebebi 

ile erken yaşta çalışma yaşamında yer almaya başlamaktadır. Hem ailede yaşanan koşullar ve/veya 

çalışan çocuk olma okulda başarısızlıkla sonuçlanabilmekte ve bu durumda okula gitmemeye dair bir 

istek çocukta da oluşabilmektedir. Benzer bir biçimde aileler de başarılı olmayan bir çocuğun okula 

devam etmemesine dair kararlarını ‘zaten zor okuyordu’ açıklaması ile meşrulaştırabilmektedir. Burada 
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okulun çocuğun okula devamını sağlama yönünde önemi karşımıza çıkmaktadır. Okul devamsızlığında 

ve terki önlemede aileye ilişkin sorunların tespiti ve müdahalesinde rehberlik hizmetlerinin önemi 

ortadadır. Özellikle kırılgan çocukların ağırlıklı olduğu semtlerdeki okullarda etkin ve yetkin bir 

rehberlik hizmeti sağlamak mutlak bir gerekliliktir.  

UNICEF tarafından 2012 yılında yayınlanan ‘2015 İtibariyle Bütün Çocuklar Okula’ (All Children 

in School by 2015) başlıklı çalışma da benzer bulgulara işaret etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre 

doğu bölgelerinde yaşayan, gelir düzeyi düşük bir haneden gelen, anne babasının eğitim düzeyi düşük 

olan ailelerin çocuklarının okul dışında olma oranları daha yüksektir, ayrıca bu konuda kız çocukları ve 

erkek çocukları arasındaki fark yüksektir. Bu konuda toplumsal cinsiyet faktörü açıkça ortaya 

çıkmaktadır. Buna ek olarak, engellilik, “suça sürüklenme”, travma geçirmiş olmak gibi faktörler de 

okul dışında kalma oranlarını etkilemektedir (Ferreira ve Gignoux, 2010). 

TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre de 2016 yılında eğitim hizmetleriyle 

ilgili en temel sorun ‘eğitim masrafları’ olarak belirtilmiştir. Devlet okullarında eğitim masraflarında 

sorun görenlerin oranı yüzde 37,1 iken özel okullarda eğitim masraflarında sorun görenlerin oranı yüzde 

58,8 olarak belirtilmiştir. Devlet okullarında 2016 yılında eğitim hizmetleriyle ilgili yaşanan en az sorun 

yüzde 7,6 ile okula kayıt işlemleri diye belirtilirken, özel okullarda yaşanan en az sorun yüzde 4,2 ile 

okulların ısınma, temizlik vb. koşulları olarak ifade edilmiştir. 

Tablo 2. Eğitimde Yaşanan Sorunlar 
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Şekil 9. Sakin Bir Çalışma Ortamı ve Çalışma Masası Olan Ergen Yüzdesi (15 Yaş) 

Kaynak: OECD, 2018. 

Çocukların eğitimdeki başarılarında sahip oldukları olanaklar önemli rol oynamaktadır. Yukarıda 

yer alan grafik bu olanakların sembolik bir göstergesi olan ders çalışacak bir masa ve sessiz bir ortama 

sahip olan çocukların oranını göstermektedir. Türkiye’de bu oran yüzde 75,6’yken OECD ortalaması 

yüzde 86,3’tür. En yüksek oran yüzde 93 ile İsviçre ve Avusturya’da, en düşük oransa yüzde 69 ile 

Şili’dedir. ABD’de bu soruya olumlu yanıt veren çocukların oranı yüzde 73’te kalmıştır. 

Bu verilerin yakından incelenmesi, Türkiye’deki bazı farklılıklara işaret etmektedir. Ebeveyn 

eğitimi arttıkça bu olanağa sahip olanların oranı da artmakta ve en yüksek eğitim düzeyinde yüzde 84’e 

ulaşmaktadır. En düşük gelir düzeyine sahip ailelerde yüzde 53 olan oran, en yüksek gelir düzeyinde 

yüzde 91’e kadar yükselmektedir. Cinsiyet ya da göçmen olup olmama konusunda bir fark 

raporlanmamıştır. Ancak bu konuda da daha önce tartışıldığı üzere toplumsal cinsiyet, bölgesellik ve 

kırsallıktan kaynaklanan farkların olduğunu söyleyebiliriz. 
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Şekil 10. PISA Okuma Sınavı Sonuçları 

Kaynak: OECD, 2018. 

Türkiye’de çocukların eğitim alanındaki durumları hakkında karşılaştırmalı bir değerlendirme 

yapabilmek için uluslararası bir sınav olan PISA sınavı sonuçlarına odaklanmak yararlı olabilir. Sınav; 

okuma, bilim ve matematik konularında öğrencilerin kapasitesini ölçmeyi hedeflemektedir. Bu üç 

alanda da alınan sonuçlar arasında yüksek bir korelasyon olduğundan grafik sadece okuma sınavı 

sonuçlarını göstermektedir. 

Elimizdeki verilere göre okuma alanında OECD ortalaması 493’tür ve Türkiye 428 puan ile OECD 
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sahiptir. Okuma alanındaki sonuçlara baktığımızda en yüksek ortalamaya 526 ile Finlandiya’nın sahip 

olduğunu, bu ülkeyi 521 puan ile İrlanda ve 519 puan ile Güney Kore’nin takip ettiğini görmekteyiz. 
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PISA okuma sınavı sonuçlarının ayrıntılı olarak incelenmesi bu konuda toplumsal cinsiyet 

farklılığı bulunduğunu göstermektedir. Türkiye’de sınava giren kız çocuklarının ortalama puanı 

442’yken, erkeklerin 414’tür ve fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu toplumsal cinsiyet farklılığının 

hemen her ülkede gözlemlendiğini belirtmemizde yarar bulunmaktadır, kız çocukları baz alındığında 

OECD ortalaması 506 puanken, en yüksek ortalama 551 puan ile Finlandiya’ya aittir. Ayrıca 

ebeveynlerin eğitim düzeyi arttıkça, çocukların sınav ortalaması da artmaktadır. Bu konuda en düşük 

kategori ile en yüksek kategori arasında 40 puan fark gözlemlenmiştir. Keza, ebeveynlerin 

sosyoekonomik statüsü arttıkça da sınavdaki not ortalamaları da yükselmektedir. En düşük 

sosyoekonomik statüye sahip çocuklarda PISA okuma sınavı ortalaması 403 iken en yüksekte 464’e 

kadar çıkmaktadır. 

MEB’in (2016) PISA 2015 Ulusal Raporunda Türkiye’nin PISA sınavı performansı detaylı bir 

şekilde tartışılmıştır. Bu rapora göre daha önce bahsettiğimiz toplumsal cinsiyet farklılığı 

doğrulanmaktadır. Öte yandan bölgeler arasında da kayda değer farklılıklar bulunmaktadır. Batı 

Marmara bölgesinde 458 olan ortalama okuma sınavı puanı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 390 ve 

Ortadoğu Anadolu bölgesinde 384 puana kadar düşmektedir. Bu bölgesel farklılığın yanı sıra, okul 

türleri arasında da önemli farklılıklar gözlemlenmiştir. Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi 

öğrencilerinde 520 puanın üzerine çıkan ortalama düz ortaokul öğrencilerinde 332 puana kadar 

düşmektedir. 

Bahsedilen rapor, Türkiye’nin PISA sınavındaki ortalama puanının düşüklüğünün sebeplerini de 

tartışmaktadır. Öncelikle makro düzeyde ülkenin ekonomik gelişmişliğiyle PISA sınav sonuçları 

arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması da PISA sınavı 

başarısını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla, bu açıdan akademik başarının makro düzeyde 

gelişmişlik ile ilişkili olduğu söylenebilir. 

Öte yandan mikro etkenlere baktığımızda Türkiye’de düşük sosyoekonomik statüdeki öğrenci 

sayısının yüksekliği (rapora göre bu oran yüzde 60’ın üzerindedir) genel başarı üzerinde olumsuz bir 

etki yaratmaktadır. Buna ek olarak OECD genelinde okul sonrasında öğrenmeye ayrılan zaman arttıkça 

PISA başarısının azaldığının görülmesi üzerinde tartışılması gereken bir bulgudur. Okul öncesi eğitim 
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alan öğrencilerin daha yüksek ortalamaya sahip olduğu da görülmektedir.5 Bu da yine sosyoekonomik 

statü farklılıklarının uzun vadeli sonuçlarından biri olarak yorumlanabilir. 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG, 2017b), 2015 PISA sınav sonuçlarını tartıştığı araştırma 

raporunda detaylı bir analiz sunmaktadır. Raporda, öğrenci başına yapılacak harcamanın arttırılmasının 

PISA başarısını da yükselteceği vurgulanmaktadır. Öğretmen niteliğinin iyileştirilmesi, sosyoekonomik 

statüsü düşük çocukların belirli okullarda yoğunlaşmasının engellenmesi ve okullaşma oranlarının 

arttırılması da öneriler arasındadır. 2017-2023 Öğretmen Strateji Belgesi’nde yüksek nitelikli ve 

mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlamak, öğretmenlerin kişisel ve mesleki 

gelişimini sürekli kılmak ve öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü 

güçlendirmek üç ana hedef olarak vurgulanmıştır.   

Belirtilmesi gerekir ki, Türkiye’de çocukların nasıl bir eğitim alacağının temel belirleyicisi 

ailelerin sosyoekonomik durumudur. Okulların sahip olduğu kaynaklar arasındaki eşitsizlikler 

önemlidir. Bu noktada sadece devlet okulları ve özel okullar arasında değil,  devlet okulları arasındaki 

farklılıklar da giderilmelidir. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu'nun gerçekleştirdiği çalışma 

devlet okulları arasındaki eşitsizliğin altını çizmektedir (Candaş vd., 2011).  

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında ‘Kaliteli Eğitim’ başlığı altında ana temalardan ikisi 

‘herkes için kapsayıcı ve adil nitelikli bir eğitimi sağlamak’ olarak ifade edilmiştir. Bu yönde izlenecek 

tüm politikalar, çocuğun iyi olma hali perspektifi ile de desteklenebilir. Başarılı eğitim sistemleri 

öğrencilerin ailesinin sosyoekonomik durumundan bağımsız olarak her öğrenciye eşit standartlarda 

eğitim fırsatı sunan sistemlerdir.  PISA verileri bize aynı sosyoekonomik durumdan gelen iki çocuk 

açısından baktığımızda da daha iyi şartlara sahip okula devam eden çocuğun daha başarılı olduğunu 

göstermektedir. Ailenin sosyoekonomik durumundan bağımsız, özellikle eğitimden kopma riski olan 

yoksul çocuklar da dâhil olmak üzere her çocuğun eğitime devamı son derece önemlidir. Her çocuk 

eğitim sisteminin içinde kendi yetilerini geliştirebilecek bir imkâna sahip olmalıdır. Dezavantajlı 

çocukların gittikleri okullar, çocukların farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde daha donanımlı hale 

getirilebilirse, okul ailenin sosyoekonomik yapısından kaynaklanan eşitsizliği giderebilecek bir sosyal 

kurum rolünü üstlenebilir. 

5 http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf 
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‘Türkiye’de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin 

Tanımlanması ve Değerlendirilmesi’ Raporu’nda çocukların eğitim alanındaki hem nicel hem de nitel 

çalışma sonunda ortaklaşan öncelikli göstergeleri ‘notlarının yüksek olması’, ‘öğretmenlerin ayrımcılık 

yapmaması’ ve ‘okulun imkânları’ olarak belirtilmiştir. Nitel çalışmada ayrıca ‘okulda karar alma 

süreçlerine katılım’ ‘sınav endişesi’ ve ‘öğretmenlerin tavrı’ vurgulanırken, nicel çalışmada ‘düzenli 

olarak okula gidebilme’; ‘iyi bir rehber öğretmen olması’ ve ‘sınıfların kalabalık olmaması’ tespit edilen 

göstergeler arasında yer almıştır (UNICEF, 2013a).  

Kutu 2. Çocukların Gözünden Okulda Yaşam Araştırma Raporu, ERG-TEGV (2016) 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından 25 ilde 

yürütülen araştırma kapsamında, 2013-14 ve 2014-15 eğitim-öğretim yıllarında 4.,5. ve 7. sınıflara 

devam eden 1.991 öğrenciyle anket; 2014-15 eğitim-öğretim yılında 5. ve 7. sınıflara devam eden 81 

öğrenciyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ele alınan ana başlıklar şöyledir: 

İkili öğretim, eğitim ortamları, sosyal etkinlikler, seçmeli dersler, okulda güven ortamı ve şiddet, 

akademik başarı ve derse katılım, eğitim ve gelecek algısı. Araştırmaya katılan çocukların büyük 

bölümü ikili öğretim uygulanan okullarda öğrencidir. Aşağıda çocukların kendi cümleleri ile çeşitli 

başlıklarda memnun olmadıkları noktalar yansıtılacaktır: 

 

İkili öğretim: 

Ö: 6’daydı önceden. 5’te kaldırıyordu annem bizi. Ama bu sene 7’de başlıyor. Annem 5 buçukta 

kaldırıyor bizi, yetişebiliyoruz.” (Ceyda, 5. sınıf, Adana) 

 

“İlkokul 3-4’ler sabahçı olmamalı, eğer sabahçı olacaksa eğitim 9’da başlamalı. 5.30-6.00 gibi 

başlıyor, o zaman çocuğun gelişiminde bir sorun oluyor. (...) 3-4’ler sabahçı olmasın ya da 9’da olsun, 

gerçekten buna müdahale edilmesini istiyorum. Hatta bunu söyleyebiliyorsanız lütfen bunu yazın” 

(Derya, 5. sınıf, Gaziantep) 

 

“Teneffüsler normalde 10 dakikaydı, sonra 7 dakikaya indirdiler, ara teneffüsler de 5 dakika, orta 

teneffüs 7 dakika oluyor, daha uzun oluyor.” (Leyla, 7. sınıf, Çorum) 

 

Okullarda altyapı:  

“Okul bazen çok kirli oluyor, lavabolar gidilecek gibi değil onları sevmiyorum.” (Emel, 7. sınıf, 

Batman) 

 

“Okulda birkaç şeyi değiştirdiler. Mesela boya falan yaptılar, birkaç kazı yaptılar deprem için 

daha dayanıklı olsun diye. Birçok şeyi değiştirdiler ama bazılarını da değiştirmediler, mesela tuvaletler 

hep pis ve tıkalı” (Tolga, 5. sınıf, Bursa) 

 

Sosyal etkinlikler ve seçmeli dersler:  

“[Okulda dersler dışında] kitap okuyoruz kütüphanede. Ama kütüphaneyle laboratuvar aynı yerde 

olduğu için bazen izin verilmiyor eşyalar karıştırılmasın diye.” (İlknur, 7. sınıf, Batman) 
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“A: Spor salonunu Beden Eğitimi dersleri dışında kullanabiliyor musunuz? 

Ö: Onun dışında kullanırsak öğretmen bizi çok kötü yapabilir. 

A: Bilgisayar odası var mı? 

Ö: Var ama biz kullanamayız. 

A: Kimler kullanabilir? 

Ö: Hocalar” (Aliye, 5. sınıf, Ankara) 

“A: Teneffüste neler yapıyorsunuz? Kütüphane, bilgisayar odası, spor salonu öyle yerler var mı? 

Ö: Var (...) Spor salonuna sokmuyorlar. Kütüphaneye de. Bilgisayar odasına da hoca olmadan 

sokmuyorlar. İstediğimiz zaman gidemiyoruz.” (Ada, 5. sınıf, İstanbul) 

İlişkiler (Akran Zorbalığı): 

“Arkadaşlarımla iyi geçiniyorum, diğer sınıflardakiler hep bana sataştıkları zaman arkadaşlarım 

hemen peşime koşuyor. Kurtarıyorlar beni işte. (...) [Büyük sınıflar] hep küçük sınıflara sataşıyorlar 

arkadaşlarımıza. Hepimiz birbirimizi koruyoruz.” (Berk, 5. sınıf, Adana) 

“Bizim okulda sürekli şey oluyor, ilkokuldaki küçük çocukları sürekli eziyorlar büyükler, 

sıralarını falan alıyorlar. Boyları da kısa olduğu için hiçbir şey yapamıyor onlar da. (...) Küçük sınıflar 

hiçbir şey yapamıyor çünkü güçsüz kaldıklarını biliyorlar onlara karşı, hiçbir şey yapmıyorlar. Büyükler 

küçükleri çok eziyorlar yani bizim okulda.” (Funda, 5. sınıf, İstanbul) 

“Çocuklar küfür ediyorlar. Mesela 8. sınıflara gidenler küçük çocuklara küfür ediyorlar, 

iteliyorlar merdivenden aşağıya inerken. Böyle hep eziyorlar, hep kendilerini övüyorlar.” (Meltem, 5. 

sınıf, İzmir) 

İlişkiler (Öğretmenler): 

“Yani bazı öğretmenler var, kızıyor, mesela bazı öğretmen de var, işte mesela cicimli canımlı 

konuşuyor, çok tatlı konuşuyorlar, hani sen bunu yapabilirsin, önce şuradan başla diyorlar. İşte mesela 

o iki kere de anlıyorsa sen dört kerede anlarsın diyor, hadi gayret diyor, onlara biraz yardım ediyor

ama bazı öğretmenler de biraz soğuk davranıyorlar.” (Leyla, 7. sınıf, Çorum)

“Ö: Bir öğretmenin gözüne giremediysen, yani bana göre bitti. Yani biraz sana kızar, anlar yani 

senin zaten böyle hoş bir öğrenci, iyi bir öğrenci olmadığını, o yüzden soğuk davranır. 

A: Bir öğretmenin gözüne nasıl girilir? Kimler nasıl girebilir sence? 

Ö: Yani çalışkan olmaktan ziyade biraz düzgün olman gerekir yani, kılığına kıyafetine dikkat 

etmen gerekiyor. İşte bizim okulda bir de saç bağlama kuralı var, ona uyman gerekiyor özellikle. Yani 

düzgün olman gerekiyor, sonra da çalışkan olman gerekiyor.” (Leyla, 7. sınıf, Çorum) 
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3.3.1. Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi 

Bir toplumda özel yetenekli çocukların oranının yüzde 2-3 civarı olduğu tahmin edilmektedir. 

Türkiye kamuoyunda bu alan her geçen gün daha fazla tartışılmaya başlansa da hem tespit hem de tespite 

istinaden özel yetenekli çocuklar için gerekli olan eğitim modellerini geliştirme ve uygulamaya yönelik 

çalışmaların sayısının artmasına ihtiyaç vardır.  

“Bilim ve Sanat Merkezi” olan BİLSEM; özel yetenekli bireylere ders dışı zamanlarda 

yeteneklerine göre destek eğitim hizmeti sunan MEB’e bağlı resmi eğitim kurumudur. Türkiye’de her 

ilde en az bir tane olmak üzere toplamda 122 BİLSEM faaliyet göstermektedir. Bu merkezlerde 32.930 

özel yetenekli tanısı almış çocuk destek eğitim hizmeti almaktadır. Özel yetenekli olduğu düşünülen 

çocuklar ilkokul birinci sınıftan itibaren sınıf öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile öncelikle ön eleme 

yapılan merkezi bir yetenek sınavından, daha sonra ise uluslararası geçerliği olan ve Türkçeye 

uyarlanmış zekâ testlerinden geçirilmektedir. Bu süreç sonrası özel yetenekli tanısı konan çocuklar 

BİLSEM’lere veya okullarında açılan destek eğitim odalarına yönlendirilmektedir. BİLSEM’lerde özel 

yetenekli bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarıp bu özelliklerini geliştirebilecekleri proje tabanlı destek 

eğitim hizmeti sunulmaktadır. 

Bu noktada belirtilmesi gereken konu özel yetenekli çocuklara doğru yöntemlerle 

yaklaşılmadığında onların yeteneklerinin, potansiyellerinin bir dezavantaja dönebilmesi riski ve 

çocukların eğitim süreçlerinde başarısızlık yaşama ihtimalleridir. Bu yüzden de bu çocukların tespiti, 

diğer özel ihtiyaç sahibi çocuklar gibi kendi yeteneklerini geliştirebilecekleri bir eğitimin sağlanabilmesi 

ve ebeveynlerin de bu konuda bilgilendirilmesi gereklidir 

(Diken, 2008; http://www.necatebaykoc.com.tr/data/dokumanlar/ustun_ve_ozel_yetenekliler.pdf). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili 

Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması 

Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (2012) oldukça kapsamlı bir biçimde bu 

konuyu tüm boyutları ve karşılaştırmalı ülke örnekleri ile ele almıştır. Bu kapsamda ‘tanılama’ya yapılan 

vurgu önemlidir. Tanılama sonrası ise özellikle dezavantajlı aileler başta olmak üzere gerekli ve uygun 

eğitimlerin verilebilmesi için MEB ve ilgili tüm kurumlara dair öneriler kapsamlı bir biçimde yer 

almıştır. MEB tarafından yayımlanan Özel Yetenekli Bireyler Stratejisi ve Eylem Planı’nda (2013-2017) 

özel yetenekli bireylerin “özelliklerini belirlemeye yönelik ulusal standart testlerin geliştirilmesi ve 

doğru, etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak” hedeflenmektedir. Plana göre ayrıca “okul 

http://www.necatebaykoc.com.tr/data/dokumanlar/ustun_ve_ozel_yetenekliler.pdf
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öncesi ve ilkokulda öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymalarına, belirlemelerine ve geliştirmelerine 

fırsat tanıyacak esnek ve etkili eğitim uygulamaları oluşturmak” hedef olarak yer almıştır. 

3.4 Barınma ve Çevre 

İyi olma hali alanlarından bir diğeri barınma, ev koşulları ve çevre koşullarıdır. Bu alan, temiz 

suya erişim, çevresel risklerden, çatının akıp akmamasından, evin ısınıp ısınmaması, evin 

kalabalıklığından, çocuğun kendine ait odası olup olmaması gibi çocuğun yaşam koşullarını ortaya 

çıkarmaya çalışan göstergeler şeklinde detaylandırılır. Örneğin mevsimlik tarım sürecinin içinde yer 

alan çocuklara yönelik bir araştırmada çocuğun barınma ve çevre koşullarını tüm detayları ile 

çizebilecek bir gösterge seti kullanılmalıdır. ‘Sağlık’ ve ‘Risk ve Güvenlik' başlıkları ile de ilişkili olarak 

sağlıklı, güvenli bir barınma ortamı çocuğun iyi olma hali açısından hayatidir. Özellikle ev 

yaralanmalarına dikkat çekmek ve evlerin, apartmanların, sitelerin çocuk dostu olacak şekilde 

planlanmasını hedeflemek önemlidir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde tanımlanan 17 hedefin 6 tanesi doğrudan bu 

başlıkla ilgilidir. Yoksulluğun sona erdirilmesi, sağlık ve refah gibi başlıklar da dolaylı olarak barınma 

ve çevre ile ilişkilidir. İklim değişikliğiyle mücadele; sürdürülebilir şehir ve topluluklar; sağlıklı suya 

erişim; erişilebilir temiz enerji; sudaki ve karadaki yaşam doğrudan ilgili olan başlıklardır. Çocukların 

hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı açısından içine doğdukları, büyüdükleri çevre onların iyi olma 

hallerini birebir şekillendirmektedir.  

Türkiye’de çocuk istatistikleri oluşturulurken, barınma ve çevre alanı altında da en temel 

göstergeleri izleyecek bir veri seti oluşturmak önemlidir. Özellikle içinde bulunduğumuz çevre 

koşullarında çocukların maruz kaldıkları farklı türde riskler sebebiyle, çocuğun iyi olma hali 

çerçevesinde geliştirilmesi önemli bir alandır. Özellikle çocukların öznel iyi olma hallerinde çocukların 

kendi çevrelerine dair yaptıkları eleştiriler ve öneriler çocuk dostu mekânlar yaratmak açısından 

önemlidir. Bu bağlamda UNICEF Çocuk Dostu Kent Programı ve bu program kapsamında geliştirilmiş 

olan çerçeve temel bir kaynak olarak kullanılabilir. Çocuk haklarını yaşama geçirme kararlılığında bir 

yerel yönetişim sistemi oluşturulmasına yönelik adımları belirleyen çerçeve, bütün yerelliklere 

uyarlanabilecek bir zemin sağlama amacındadır. 2014-2015 yıllarında İçişleri Bakanlığı Mahalli 

İdareler Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta 

Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi’nin  ulusal 
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koordinasyonunda IKEA ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin finansal desteği ile 10 belediyeye 

destek sağlanmıştır  (http://www.childfriendlycities.org; http://unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=64 ). 

Kutu 3. İyi Örnek -  Kültür Pasaportu, Finlandiya Örneği 

Bazı belediyeler “kültür pasaportu” ile farklı yaş grubundan çocukların kültürel aktivitelere 

(tiyatro, konser, müze vb.) katılımını desteklemektedir. Yerel merciler, okullarla farklı kültür 

kurumlarının işbirliğini amaçlayan “kültür okulu” projesiyle özellikle toplumda ötekileştirilme riski 

altında olan çocukların kültürel faaliyetlerle iç içe olmasına çalışmaktadır. On aydan büyük tüm 

çocukların bakımını sağlayan kreşler de çocukların kendi şehirlerinin kültürünü tanımasını yerel 

kütüphaneler ve yerel mercilerle birlikte çalışarak desteklemektedir. Kreş ücretleri ailenin gelirine göre 

belirlenmekte, en düşük gelirli kesimin çocuklarına ücretsiz bakım hizmeti sağlanmaktadır. 

Minna Salmi National Institute of Health and Welfare (THL), Combating child poverty through 

measures promoting the socio-cultural participation of clients of the Public Centres of Social 

Action/Welfare (Brussels, 20-21 September 2012) 

Kutu 4. UNICEF Çocuk Dostu Şehirler Programı Toplum Temelli Kent Analizleri Çocuk 

Değerlendirmeleri, 2017 

Oyun ve Boş Zaman: 

Çocukların ve ergenlerin çevrede vakit geçirebilecekleri arkadaşlarının olduğu ve doğa ile temas 

kurabilecekleri yerlerin olduğu gözlemlenmiştir. Buna karşın, engelli çocukların oyun alanlarına 

erişimlerinin olmadığı, farklı din ve kültürlerin şenliklerine katılamadıklarını ve oyun oynayacak ve spor 

yapacak yeterli alanların olmadığını belirtmişlerdir. 

Katılım ve Yurttaşlık: Ergenler, yönetimin kararlarına görüş bildirdiklerinde görüşlerinin ciddiye 

alınmadığını belirtmiştir. 

Güvenlik ve Koruma: Çocuklar ve ergenler güvenli yürüyüş ve bisiklet yerlerinin noksanlığına 

işaret etmiştir. Ayrıca ergenler toplu taşıma binerken kendilerini güvende hissetmediklerini de 

bildirmiştir. 

Hijyen: Çocuklar ve ergenler tarafından halka açık temiz ve güvenilir tuvaletlerin eksik olduğu 

dile getirilmiştir. 

Toplumsal cinsiyet farkı: Erkek çocukları okuldaki sportif faaliyetlere kız ve erkeklerin eşit 

katıldıklarını düşündüklerini, kızların ise eşit katıldıklarını düşünmediklerini belirmiştir. 

http://www.childfriendlycities.org/
http://unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=64
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Çevrede spor yapılabilecek alanların artması özellikle boş zamanın sağlıklı kullanımı açısından 

hayatidir. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB)’nın Sporcu Eğitim Merkezleri spora başlama yaşında 

bulunan çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini aksatmadan üst düzey sporcu olarak yetişmelerini 

sağlamak amacıyla, atıcılık, atletizm, badminton, boks, jimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kano, 

kayak, kürek, tenis, yüzme branşlarında 20 Aralık 2017 tarihi itibariyle 1.238 sporcu öğrenci (589’u 

gündüzlü ve 649’u yatılı statüde) eğitim almaktadır. Sporcu eğitim merkezlerinde başarılı olan çocuklar 

şartları sağlamaları halinde Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerine geçmektedir. Bu merkezler ise 

Olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcuların seçilmesi, yetiştirilmesi, 

performanslarının geliştirilmesi, eğitimlerinde ve sosyal gelişimlerinde müşterek ve standart bir 

uygulamanın sağlanması için kurulmuş ve amaçları doğrultusunda hizmetlerini devam ettirmektedir. 

Ayrıca GSB ve MEB ortak protokol çerçevesinde yetenek ve branşlaşma seçimi için Ankara ili Keçiören 

ilçesinde pilot uygulama tamamlanmış ve 2018 yılında tüm ülkede Sportif Yetenek Taraması ve Spora 

Yönlendirme Projesi başlatılmıştır. Spor alanlarının başta dezavantajlı olan çocuklar olmak üzere tüm 

çocuklar için arttırılması, özellikle boş zamanların etkin kullanımı açısından spor vasıtasıyla 

sosyalleşme alanları yaratılması önemlidir. 

3.5 Risk ve Güvenlik 

Risk ve Güvenlik hem olumlu hem olumsuz göstergelerle çocuğun iyi olma halini belirleyen 

önemli bir alandır. Bu raporun amaçları çerçevesinde en kırılgan, en çok risk altında olan çocuk grupları 

sırayla ele alınacaktır. Bağımlılık; özel ihtiyaç sahibi çocuklar-engeli olanlar; göç deneyimini yaşayan 

çocuklar; çocuk işçiliği; adli sistem içindeki çocuklar; çocuğa yönelik kötü muamele: ihmal ve istismara 

uğrayan çocuklar; çocuk koruma sistemi içindeki çocuklar; erken ve zorla evlendirilen çocuklar 

konularına sırasıyla değinilecektir. 

 Bu noktada çocukların kendi gözünden bu alanı değerlendirmelerine baktığımızda vurgunun 

ailede olduğu ve ‘ebeveyn ilgisizliği’; ‘aile bireyleri arasında sürekli bakıma ihtiyaç duyan birinin 

olması’ ve ‘evdekilerden hakaret ve şiddet görmesi’ olarak ifade edildiği görülmektedir (UNICEF, 

2013a). Bunların yanı sıra nitel çalışmada; uyuşturucu, sigara, çalışmak zorunda olmak, mahalledeki 

tehlikeler ve gelecek kaygısı da belirtilmiştir. 
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3.5.1.Bağımlılık 

Çocuğun iyi olma hali alanları açısından risk olarak değerlendirilen bağımlılık, günümüzde sadece 

madde bağımlılığı ile sınırlı değildir. Dünyada ve Türkiye’de bilgisayar, akıllı telefon ve internet 

kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların dijital dünyada geçirdikleri zamanın arttığı 

görülmektedir. Teknoloji bağımlılığı çocukların iyi olma hallerini tehdit eder boyuta gelmekte, bu 

konuda bilinçli ve denetimli bir kullanım sağlanmadığı takdirde çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal 

sağlığını tehdit eder bir boyuta ulaşma potansiyeli taşımaktadır. Ancak bu alanda veri ve araştırma 

ihtiyacı olduğu belirtilmelidir.  

Teknoloji; diğer bağımlılıklardan farklı olarak, hayatımızdan bütünüyle çıkartarak 

çözebileceğimiz bir bağımlılık türü değildir. Zira teknoloji doğru ve yerinde kullanıldığında hayatımızı 

kolaylaştıran pek çok faydayı beraberinde getirmektedir. Üstelik çocukların ve gençlerin okul başarıları 

ve mesleki yeterliliklerinin gelişiminde teknoloji kullanımı rekabet açısından avantaj 

sağlayabilmektedir. Bu nedenle gençlerin teknolojiyi gerektiği kadar ve amaca uygun kullanması ve 

yaşlarına uygun olmayan sosyal medya ve benzeri platformlarla vaktinden önce tanışmaması 

sağlanmalıdır.   

Teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda GSB Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Dijital 

Oyunlar Federasyonunu (http://gosbf.gov.tr/Sayfalar/2630/2320/Dijital%20Oyunlar.aspx) kurmuştur. 

Federasyon, Gelişmekte Olan Sporlar Federasyonu kapsamında as başkanlık olarak faaliyetlerine devam 

etmektedir. Çocukların dijital oyunlar ve sosyal medya üzerinden karşılaşabilecekleri risklerin tespit 

edilmesi ve önleyici çalışmalar yapılması amacıyla ASPB bünyesinde de “Sosyal Medya Çalışma 

Grubu” oluşturulmuştur. 

Teknolojinin hayatımızın ve özellikle çocukların hayatının vazgeçilmezi olduğu gerçeği ile 

yönetilebilir yaklaşımlar ile organize edilmesi ve doğru teknoloji kullanımının sağlanabilmesini 

destekleyecek eğitimler ve programların düzenlenmesi önemlidir. Dijital oyunlar çocuklarda şiddet 

eğiliminin artmasına/şiddetin normalleşmesine neden olmaktadır. Yine dijital oyunlar kumar, bahis gibi 

zararlı alışkanlıklara yatkınlığı beraberinde getirebilmektedir. Kontrolsüz teknoloji kullanımıyla 

cinsellik ve pornografi ile çok erken yaşta tanışma ve kontrolsüz bir alanda cinsel istismara maruz hale 

gelme riskini önlemeye dair adımlar atılması gerekmektedir. 
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Teknoloji bağımlılığı ile etkin mücadelede anne ve babaların bilinçlendirilmesi önem 

taşımaktadır. Pek çok anne baba teknolojik ürünleri kullanmayı bilmediğinden bu alanda çocuklarını 

etkin olarak denetleyememekte ya da kendileri hâlihazırda teknoloji bağımlısı olduklarından 

teknolojinin doğru kullanımı konusunda çocuklarına rol model olamamaktadır.  

Türkiye’de önemli bir risk ve güvenlik sorunu olarak tanımlanan madde bağımlılığı kullanımına 

dair istatistiki veri bulunmamakla beraber, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme 

Merkezi (TUBİM, 2017) raporuna göre madde bağımlılığı tedavisi olan bireylerin yaş aralıklarına 

bakıldığında 15-19 yaş grubundaki çocuklar toplam hastaların yüzde 16.19’unu oluşturmaktadır. Ayrıca 

rapora göre 2016 yılında 18 yaş altı bireylere yönelik danışmanlık ve destek talebi 1.080 kez, Alkol ve 

Uyuşturucu Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi  (AMATEM) ile Çocuk Ergen Madde bağımlılığı 

Tedavi Eğitim ve Destek Merkezi (ÇEMATEM)’lerde 1.453 kezdir.   

Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen 108.bin 675 çocuğun 36 bin 87’sinin 

yani yüzde 33,2’sinin bağımlılık yapan madde kullandığı tespit edilmiştir. Bağımlılık yapan madde 

kullanan çocukların yüzde 84,5’ini 15-17 yaş grubu, yüzde 15’ini ise 12-14 yaş grubundaki çocuklar 

oluşturmuştur. Çocukların yüzde 72,9’unun sigara, yüzde 8,6’sının sigara ve alkol, yüzde 4’ünün sigara 

ve esrar, yüzde 2,9’unun esrar, yüzde 2’sinin ise sigara, alkol ve esrar kullandığı verisi suça sürüklenme 

ile madde bağımlılığı arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından oldukça önemlidir (TÜİK Güvenlik 

Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, 2016). 

Türkiye’de önleme çalışmaları MEB ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında 2013’te imzalanan ve 

2014’te yürürlüğe giren “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM)” ekseninde 

başlamıştır. TBM’nin sağlıklı yaşam, tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı alanlarında pedagojik 

yaklaşımla ve yaş grupları özelinde hazırlanmış eğitim modülleri 658 formatör ve 28 bin uygulayıcı 

rehber öğretmen üzerinden hâlihazırda 11 milyon öğrenci ve 2 milyon veliye ulaşmıştır. MEB ile 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında Haziran 2017’de imzalanan protokolle birlikte Bakanlık 

bünyesindeki tüm rehber öğretmenler TBM uygulayıcı eğitimi alacak ve TBM’nin 20 milyon öğrenciye 

ulaşması hedeflenmektedir. TBM,  ulaştığı kitle açısından dünyanın en yaygın okul temelli önleme 

programı olarak ‘iyi uygulama örneği’ olarak gösterilmektedir. 

TBM’nin yanı sıra, Türkiye Yeşilay Cemiyeti “Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) Programı” 

ve “Yaşam Becerileri Eğitim Programı”nı hazırlamış ve önleme alanında TBM’den sonraki adımları 
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planlamıştır. Önümüzdeki 5 yılda OBM ve Yaşam Becerileri Eğitim Programlarının yine rehber 

öğretmenler üzerinden okul temelli olarak uygulanması ve TBM eksenli önleme çalışmalarının tahkim 

edilmesi beklenmektedir. TBM’yi ASPB, GSB ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan protokollerle 

farklı hedef kitlelere ulaştırma ve yetişkin eğitimleri ile yaygınlaştırma çalışmaları sürmektedir. Türkiye 

Yeşilay Cemiyeti, pedagojik formasyonu olmayan kişilerin önleme amacıyla çocuklarla bu konu 

çerçevesindeki temaslarının sakıncalarına dikkat çekmektedir. Bağımlılıkla mücadele kapsamında tüm 

paydaş kişi ve kurumlar kendi sorumluluk ve uzmanlık alanlarında kalmalı, strateji belgelerinde ortaya 

konan rol paylaşımına riayet etmelidir. 

Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı ile MEB arasında 2007 

yılında imzalanan “Okullarda Güvenli Eğitim Ortamının Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici 

Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü” çocukların gelişimlerini sağlıklı yaşam şartları 

içinde tamamlamaları ve çağın gereklerine uygun güvenli eğitim-öğretim ortamlarında yetiştirilmeleri 

amacıyla MEB ile yapılan görüşmeler doğrultusunda revize edilmiş ve 22.12.2016 tarihinde yeni 

protokol imzalanmıştır. 2017-2018 yılı eğitim ve öğretim döneminde okul çevresinde alınacak tedbirlere 

ilişkin yayınlanan genelge kapsamında da uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile daha etkin mücadele 

edilmesine dikkat çekilmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde; 16.754 Güvenli Eğitim 

Koordinasyon Görevlisi ile okul giriş çıkışlarında 6.122 ekip görevlendirilmiştir. Okullar ve 

çevrelerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmakta, yapılan risk analizleri sonucunda öncelikli 762 okul 

MEB bütçesinden, ilave bin okulun ise valilikler imkânıyla kamera sistemleriyle donatılarak Kent 

Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)’ne entegrasyonu konusunda çalışmalara başlanılmıştır.  

3.5.2 Özel İhtiyaç Sahibi Çocuklar-Engeli Olanlar6 

Özel gereksinimleri olan çocuklar, çocuk nüfusunun tamamı içerisindeki risk grupları arasında en 

kırılgan gruplardandır. Çocukların yeterli sağlık hizmetlerinin ve özel düzenlemelerin uygulanmaya 

konulması yoluyla topluma katılımları sağlanmalıdır. Bu noktada maddi koşulları iyi durumda olmayan 

ailelerin özel gereksinimleri olan çocuklarına daha fazla destek sağlayacak sosyal politikalar hayatidir. 

6
Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’ye uyumlu olarak, Engeli olan Çocukların Türkiye’de Eğitime Erişimi: Durum Analizi ve Öneriler 

Raporu’nda kullanılan, çeşitli bariyerlerle etkileşerek kişinin akranlarıyla eşit, tam ve etkin biçimde topluma katılmasını engelleyen uzun 

süreli fiziksel, zihinsel veya duyusal bir veya daha fazla engeli olan çocuklar için ‘engeli olan çocuk’ ifadesi kullanılmıştır. Özel ihtiyaç 

sahibi çocuklar ise engeli olan bireyleri/çocuklara ek olarak öğrenme güçlüğü vb. görünmeyen engel gruplarını ve özel yetenekli bireyleri 

de içerir.  



40 

Özel yetenekli çocuklara dair durum, eğitim başlığı altında ele alınmış, raporun bu kısmında engeli olan 

çocuklara odaklanılmıştır. 

Türkiye’de Engeli olan Çocuklara Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Raporu’nun da vurguladığı 

üzere engeli olan çocuklara dair toplum düzeyinde farkındalık kazandırılması ve kamusal yaşamın bir 

parçası olmalarını engelleyen yaklaşımlar ve algılarla mücadele çok önemlidir. 2014-2018 yıllarını 

kapsayan 10. Kalkınma Planı’nda engeli olan çocukların ihtiyaçları belirtilerek, tüm çocukların okula 

erişiminin sağlanacağı, sınıf tekrarı ve okul terkinin azaltılacağı, bütünleştirme eğitiminin sağlanmasına 

yönelik önlemler alınacağı belirtilmektedir. Türkiye’de engeli olan bireylerin haklarının garanti altına 

alınması için gerekli mevzuat altyapısı oluşturulmasına rağmen, toplum yaşamına tam ve etkin düzeyde 

katılımının sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar ve uygulamalar istenen düzeye ulaşamamıştır. 

Engeli olan çocuklara dair sağlıklı ve güncel veri eksikliği önemli bir sorundur. MEB verilerine 

göre zorunlu eğitim çağındaki otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuk sayısı 16.873’tür (OSB 

Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı 2016-2019). Türkiye Özürlüler Araştırması’na göre, 2002 

itibarıyla nüfusun yüzde 12,3’ünü engeli olan bireyler oluşturmaktadır. 0-9 yaş grubunda bu oran yüzde 

4,2, 10-19 yaş grubunda ise yüzde 4,6’dır; 0-19 yaşlarında 460.383 engeli olan birey bulunmaktadır. 

Nüfus ve Konut Araştırması (TÜİK, 2011) sonuçlarına göre, lise çağında en az bir engeli olan 120 

bin civarında çocuk olduğu tahmini yapılabilir. Bu durumda engeli olan çocukların yaklaşık yüzde 35’i 

örgün ortaöğretime erişebilmektedir. Türkiye’de Engeli olan Çocuklara Yönelik Bilgi, Tutum ve 

Davranış Raporu’nda, ilkokulda ve ortaokulda özel eğitimden yararlanan öğrenci sayısının 100 bini 

aşması; buna karşın lise düzeyinde ciddi oranda öğrenci kaybı yaşanmasına dikkat çekilerek, engeli olan 

öğrencilerin örgün ortaöğretime devam edemediği vurgulanmıştır. Yine raporda engeli olan çocuklara 

sunulan eğitimin niteliğini belirleyen en temel etmenlerden biri olan öğretmen sorunu belirtilerek, bu 

alanda önemli boyutta öğretmen açığı bulunduğu ifade edilmiştir.  

MEB tarafından özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara iki farklı şekilde eğitim hizmeti planlanmıştır. 

Engeli olmayan akranlarıyla aynı eğitim ortamlarında kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla, 

yine engeli olmayan akranlarıyla aynı okullarda açılan özel eğitim sınıflarında ve engel türlerine göre 

her kademede açılan özel eğitim okullarında eğitim hizmeti verilmektedir. Özel eğitim hizmetlerinden 

yararlanan çocukların eğitime erişimi, bir eğitim sisteminin ne derecede kapsayıcı olduğunu gösteren 

önemli bir veridir. Özel eğitim gerektiren bireylere (işitme, görme, ortopedik ve hafif düzeyde zihinsel 
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engelli) hizmet veren, özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programlarının 

uygulandığı özel öğretim kurumlarında örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı 2016-2017 Milli 

Eğitim İstatistikleri sonuçlarına göre 306 bin 205’dir. Bu veriye göre, özel eğitim alan öğrenciler örgün 

eğitimdeki öğrencilerin yüzde 1,8’ini oluştururken, kız/erkek öğrenci açısından var olan farklılık 

çarpıcıdır. Öğrencilerin yüzde 62,7’si erkek öğrenci iken yüzde 37,3’ü kız öğrencidir.  

Kutu 5. İyi Örnek -“Portage” Modeli, ABD 

Amerika’da kırsal bölgelerde bakım ihtiyacı gün geçtikçe artan engelli küçük çocuklarla alakalı 

geliştirilmiş bir modeldir. 90 ülke tarafından benimsenen modelin, 30ayrı dilde çevirisi yapılmıştır.  

Çocuğun erken gelişiminde ailenin rolü çok kritiktir. Bu yüzden çocuklarının gelişimi hakkında 

endişelendiklerinde, ailelerin kendi evleri içinde daha yetkin ve özgüvenli olabilmelerini desteklemek 

gereklidir. “Portage” modeli, kişiselleştirilerek ailenin öncelikleri ve kaynakları göz önüne alınarak iyi 

yapılandırılmış bir değerlendirmeyle çocuğun gelişim sürecine göre bir öğrenme prosedürü 

sağlamaktadır. 

Model çerçevesinde yapılan gelişime yönelik aktiviteler, çocuğun mümkün olduğunca özgür 

hareket edebilmesini sağladığı gibi, çocuğun bakım hizmetini karşılayanları da güçlendirmektedir ve 

çocuklarının gelişim sürecine katkıda bulunmalarını sağlamaktadır. Evleri ziyaret ederek ailelere 

yardımcı olan öğretmen, terapist ya da sosyal hizmetler çalışanı (daha önce bu süreci tecrübe etmiş bir 

ebeveyn de olabilir), onlarla beraber öncelikleri belirleyerek gelişimin sonraki adımlarını 

belirlemektedir. Bu eğitim, pahalı olmayan, ev içinde sürdürülebilir, her kişiye uygun olarak 

uyarlanabilir bir süreçtir. Çocuğa günlük hayatını sürdürmesi için gerekenleri kazandırırken, ailelerle 

çocukların arasındaki bağı güçlendirmektedir. 

www.portageproject.org Rodgers, Gene R., “A Word about Portage”, 1998, 

www.cbrresources.org/Portage.pdf 

3.5.3 Çocuğa Yönelik Kötü Muamele: İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuklar 

Çocuğa yönelik kötü muamele; çocuklara fiziksel ve duygusal anlamda yanlış davranılması cinsel 

istismar, ilgisizlik ve ihmalkârlık, ayrıca çocukların ticari anlamda ve başka biçimlerde sömürülmesi 

anlamını taşır. Genel olarak çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişimi, saygınlığı ve kendine güveni açısından 

fiilen zararlı veya zarar verme potansiyeli taşıyan her türlü fiziksel ve/veya duygusal kötü muamele 

http://www.portageproject.org/
http://www.cbrresources.org/Portage.pdf
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cinsel istismar, ihmal ya da ihmalkâr davranış veya ticari amaçlı ya da başka tür sömürü olarak 

tanımlanır. WHO tarafından 4 tip kötü muamele belirlenmiştir; fiziksel istismar, cinsel istismar, 

duygusal ve psikolojik istismar ve ihmal. WHO tarafından çocuk istismarcıları; aile bireyleri, 

bakımından sorumlu olan kişiler, arkadaşlar, hısım akraba, yabancılar, çocukla ilişkisi olabilen 

görevliler (polis, öğretmen, asker vb.), işverenler, sağlık çalışanları ve diğer çocuklar şeklinde 

tanımlanmaktadır.  

Risk altındaki çocuklar başta olmak üzere tüm çocuklar istismar ve ihmale açıktır. İhmal çocuğun 

fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi için gereksinimlerinin karşılanmaması olarak 

tanımlanmakla birlikte çocuğun yaşına uygun olmayan sorumlulukları almak zorunda olması da ihmal 

olarak kabul edilmektedir. Fiziksel istismar çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişmesi veya onuru açısından 

zararlı olabilecek her tür fiziksel güç kullanımını; duygusal istismar çocuğun kendini değersiz, 

sevilmeyen, istenmeyen biri olarak hissetmesine neden olan davranış ve tavırları içerir. Çocukların 

cinsel içerikli herhangi bir davranışa maruz kalması cinsel istismar olarak tanımlanmaktadır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve UNICEF’in (2010) yürütücülüğünde 

gerçekleştirilen Türkiye Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet Araştırması verilerine göre Türkiye’de 

yaşayan 7-18 yaşlar arasındaki çocukların yüzde 56’sının fiziksel istismara, yüzde 49’unun duygusal 

istismara ve yüzde 10’unun cinsel istismara tanık olduğu görülmektedir 

Cinsel tacize uğrayan çocuklarla yapılan 2016 tarihli bir çalışmada bu çocukların yüzde 37,1’i 

istismarcının “tanıdığı ve evde yaşamayan biri”, yüzde 25,2’si “evde yaşamayan bir akraba”, yüzde 

11,3’ü “evde yaşayan ve akraba olmayan biri”, yüzde 11,3’ü “çocuğun güvendiği biri”, yüzde 8,6’sı 

“evde yaşayan bir akraba”, yüzde 7,9’u “çocuğun bakımından sorumlu olan biri (bebek bakıcısı vb.)” 

ve yüzde 33,8’i ise “bir yabancı” olduğunu söylemiştir. Cinsel tacize uğrayan erkek çocukların yüzde 

44,9’u “tanıdığı evde yaşamayan biri” tarafından taciz edildiğini bildirmiştir. Kız çocuklarında ise tacizi 

gerçekleştirenler arasında en yüksek oran yüzde 32,9 ile “evde yaşamayan bir akraba” olmuştur (Adalet 

Bakanlığı, 2016). 

2016 tarihli Çocuk İhmal ve İstismarı: Mevzuat, Verilen Hizmetler, Uygulamada Yaşanan 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı Adalet Bakanlığı Raporunda  Çocuk Koruma Kanunu kapsamında 

verilen koruyucu destekleyici tedbir kararlarının takibinde, izlenmesinde, uygulanmasında ve tedbirin 
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sona erdirilmesinde yaşanan sorunlar ele alınmış ve çocuklarla ilgili olarak çok sayıda koordinasyon 

mekanizmasının bulunması ancak etkin bir işleyişe sahip olmaması vurgulanmıştır. Söz konusu 

sorunların çözümü ihmal ve istismarın önlenmesi için hayati önem taşımaktadır. 

Çocuk istismarları durumunda anne  (güvenli bakım veren kimse) ve çocuğun sığınabileceği ve 

hayata adaptasyonlarının  sağlanana kadar uzun süreli kalabilecekleri barınakların acilen ve tüm 

şehirlerde sağlanmasına ve sağaltımında uzun süreli yataklı tedavi merkezlerine ve bu konuda çok iyi 

eğitimli uzmanlara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Çocuk istismarına dair medyada artan sayıda yer alan haberler toplumsal bir duyarlılık ve 

farkındalık yaratmaktadır.  

3.5.4 Göç ve Çocuk 

Uluslararası göç veren bir ülkeden yoğun uluslararası göç alan bir ülke haline gelen Türkiye, 

aslında iç göç deneyimini yarım yüz yılı aşkın bir zamandır yoğun bir biçimde deneyimlemektedir.  

Modernleşme ve sanayileşme sürecinin bir parçası olarak kırdan kente ve büyükşehirlere başlayan göç, 

zamanla biçim ve yoğunluk açısından değişiklik gösterse de devam etmiştir. Bu süreçte de iç göçün ve 

1990’lar sonrası deneyimlenen zorunlu iç göçün yukarıda tek tek ele aldığımız her alan açısından 

çocukları daha kırılgan hale getirdiği hem niteliksel hem niceliksel çalışmalarda tespit edilmiş bir 

bulgudur. Çocuğun ya da ebeveynlerinin iç göç sürecini deneyimlemiş olması bile birçok alanda 

çocuğun daha düşük olumlu gösterge değerlerine sahip olmasına yol açmaktadır. Çocuğun kendisine ait 

yatağı olup olmadığı sorusunda bile göç eden bir ailenin çocuğu olmanın neredeyse üçte bir oranında bu 

imkândan yoksun olunmasına yol açtığını göstermiştir (Uyan Semerci vd., 2013). 

 Ancak bugün Türkiye, oldukça farklı başka bir göç deneyimi yaşamaktadır. Şu anki verilere göre 

nüfus olarak en kalabalık sığınmacı grubu, savaştan kaçan Suriyelileri, ‘geçici koruma statüsü’ ile 

ülkeye kabul etmiştir.  

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Suriye’de yaşanmakta olan iç savaş nedeniyle 

3.412.368 Suriye vatandaşı Türkiye’ye giriş yapmıştır. Bu büyüklükte bir mülteci nüfusun temel 

gereksinimlerinin giderilmesi zorlu bir süreçtir. Suriyeli mültecilerin yüzde 93’ü geçici barınma 

merkezleri (kamplar) dışında yaşamaktadır.  Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin arasında 

1.615.883 kişinin 0-18 yaş diliminde yer aldığı görülmektedir. Bunların 848.074’ü erkek, 767.809’u kız 

çocuğudur (http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik ).



44 

2013 yılında yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde Suriyeliler eğitime, ücretsiz sağlık 

hizmetine ve sınırlı çalışma hakkına sahip hale gelmiştir. ASPB tarafından geçici barınma merkezlerinde 

yakınları ile birlikte kalan çocukların yaş grupları, cinsiyetleri, varsa özür durumları ve ihtiyaçları 

dikkate alınarak “oyun ve etkinlik çadırı, çocuk merkezleri, kreşler” kurulmuştur. Bununla birlikte 

ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliğinde “Sosyal Uyum 

Programı” düzenlenmektedir. Program kapsamında yaklaşık 41.000 Suriyeli çocuğa ulaşılmıştır. 

2015 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)’nin savaştan zarar 

gören Suriyeli çocuklar için belirlediği riskler arasında psikolojik sorunlar, okulu bırakma, çocuk 

işçiliği, cinsel istismar, aile içi şiddet, çocuk istismarı, evsiz kalma, çocuk evlilikleri, refakatsiz kalma, 

doğum kaydının yapılamaması gibi pek çok risk yer almaktadır. Çocuk işçiliğinin görülme sıklığı, tüm 

bu riskler arasında psikolojik sorunlar ve okulu bırakmanın ardından üçüncü sıradadır (UNHCR, 2015). 

Çocukların hem Geçici Eğitim Merkezleri’nde (GEM) hem de MEB’e bağlı okullarda eğitim 

almaları mümkündür. Bir milyona yakın okul çağında Suriyeli çocuk vardır. (Taştan ve Çelik, 2017; 

Tüzün, 2017). Eğitimin sunduğu imkânların ve eğitimden yoksun olmanın getirdiği ve getireceği 

sorunların farkında olarak, Suriyeli çocukları okullaştırma ve bu çocuklara kaliteli bir eğitim sunma 

konusunda yoğun bir çaba gerekmektedir. 2014 yılı itibariyle Suriyeli çocukların okullaşma oranının 

yükseltilmesi, eğitimin MEB’e bağlı okullarda sürdürülmesi planlanmıştır. En son verilere göre 

604.,183 geçici koruma altındaki çocuk (okul çağındaki çocukların yaklaşık yüzde 6O’ı) eğitime 

erişmektedir (T.C. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 2018). Yabancı Öğrenciler Bilgi 

Sistemi'nin (YÖBİS) kurulması ile birlikte Suriyeli öğrencilerin kayıt, başarı, devam-devamsızlık 

takibinin yapılması hedeflenmiştir.  

Eğitim alanındaki çalışmalar maddi zorluk içinde bulunan çocukların daha düşük okullaşma 

oranlarına sahip olduğunu göstermektedir. Keza, çocuklar okula erişseler/kayıtlı olsalar dahi, içinde 

bulundukları ortamın -kalabalık evler, şehrin çöküntü mahallelerinde oturmak zorunda kalmaları, 

çalışmak zorunda olmaları- okula düzgün devam etmelerinin önünde engel oluşturduğunu 

göstermektedir (Taştan ve Çelik, 2017; Emin, 2016; Uyan Semerci ve Erdoğan, 2018). Suriyeli 

çocukların bir kısmı durumlarından kaynaklanan kırılganlık içinde ailelerinin geçimine yardım etmek 

için çalışmak zorundadırlar (Harunoğulları, 2016). Söz konusu çocuklar arasında erken yaşta evlilikler 

de görülmekte olup bu alanda kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. İllere göre de farklılaşan 
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okullaşma oranı çerçevesinde yaklaşık 400 bin Suriyeli çocuk örgün eğitim sisteminin tamamen dışında 

kalmaktadır. Her ne kadar okul ücretsiz olsa da, Suriyeli ailelerin büyük çoğunluğu çocuklarının en 

düşük harcamasını dahi sağlayabilecek maddi imkâna sahip değildir. Okula devam edemeyen çocuklar 

ya enformel sektörde yasa dışı çalışmakta ya boş gezmekte ya da kız çocuklarının kayda değer kısmında 

görüldüğü üzere “erken evlilik” yapmaktadır (Emin, 2016; Açık Toplum Vakfı, 2016).  

Suriye krizinin başından beri zorla yerinden edilen milyonlarca insanın yaşam kurma ve yaşamını 

sürdürme çabası içinde olduğu Suriye’ye komşu ülkelerde çocuk işçiliği ve çocuk işçiliğinin en kötü 

biçimleri ciddi biçimde yaygınlaşmaktadır (ILO, 2016; UNICEF, 2015). Türkiye’de bir sonraki bölümde 

de ele alacağımız üzere zaten devam etmekte olan çocuk işçiliği sorunu yeni gelen bu kırılgan çocuk 

grubu ile daha da büyümüştür.   

Geçici koruma altındaki Suriyeliler, genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Türkiye’de 

bulunan tüm göçmenlerin sağlığa erişimleri SB’ce birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık 

merkezlerinde sağlanmaktadır. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin birinci basamak hizmetleri göçmen 

sağlığı merkezlerinde verilmeye çalışılmakta ve bu merkezlerin sayılarını artırma çalışmaları devam 

etmektedir. Türkiye’de kayıtlı tüm Suriyelilere sağlık hizmetleri ve ilaçlar SB tarafından ile ücretsiz 

olarak sunulmaktadır. 

Mevcut durumda yürütülen ulusal sosyal yardım programlarının yanı sıra Acil Sosyal Güvenlik Ağı 

(ESSN) projesi çerçevesinde 2016 -2018 yıllarını kapsayan dönem için AB fonu ile başlatılan Sosyal 

Uyum Yardım (SUY) Programı ile Türkiye’de yaşayan 1.3 milyon ihtiyaç sahibine ulaşılması 

hedeflenmiştir. SUY Programı ile aktarılan yardımlar Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (dünya 

) aracılığıyla Türk Kızılayı ve ASPB arasında oluşturulan işbirliği ve Afet ve Acil Durum Yönetim 

Başkanlığı’nın (AFAD) genel koordinasyonu ile yararlanıcılara ulaşmaktadır. İhtiyaç sahibi kişilerden 

başvuruda bulunan ve belirlenen kriterlere uyanlar bu yardımdan faydalanarak aile ferdi başına aylık 

120 TL değerinde nakit harcama imkânını bulmakta ve bu nakdi yardım ile KızılayKart kullanarak 

yiyecek, yakacak, kira ve fatura gibi temel ihtiyaçlarını giderebilmektedirler. Program kapsamında söz 

konusu kişilere dönemsel ek ödemeler de gerçekleştirilmektedir. SUY Programının dışında AB 

tarafından finanse edilen ve UNICEF, Türk Kızılayı, MEB ve ASPB arasında oluşturulan ortaklıkla 

uygulanan Yabancılara Yönelik ŞEY Programı Mayıs 2017 itibarıyla başlatılmıştır. Yabancılara Yönelik 

ŞEY Programı kapsamında ilk bir yıl içinde 230.000 çocuğa ulaşılması hedeflenmektedir 

(https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en). 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
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Yapılan araştırmalar Suriyelilere karşı birçok destek ve hizmetin yanı sıra önyargıların ve ilgili 

yazında göçmen karşıtlığı olarak da bilinen tutum ve algıların da olduğunu göstermektedir. Bu yüzden 

alanda yürütülen bütün faaliyetlerin aynı zamanda toplumsal uyumu arttırıcı, beraber yaşama temasını 

içeren bir perspektifte hayata geçirilmesi hayatidir. 

Bu amaçla etkin bir uyum politikasının temellerini oluşturmak için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

koordinesinde ilgili kamu kurumları ile birlikte belediyelerin, uluslararası kuruluşların, sivil toplum 

kuruluşlarının ve Türkiye’de yaşayan yabancıların görüşleri alınarak katılımcı bir yöntemle “Uyum 

Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı” hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu plan ile 

yabancılara hizmet sağlayan kurumlar arasında koordinasyon kurularak yabancılara verilen hizmetlerin 

kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. 

3.5.4.1 Refakatsiz Çocuklar 

“Anne ve babasından ayrılmış olan ve hukuk veya geleneğe göre kendisinden birinci derecede 

sorumlu olacak birinin bulunmadığı" kişiler refakatsiz çocuk olarak tanımlanmaktadır. Ailesinden ayrı 

düşmüş çocuklar her iki ebeveyninden veya önceki yasal veya geleneksel vasisinden (diğer 

akrabalarından olması şartı aranmaksızın) ayrılmış kişilerdir. Bu yüzden bu kişiler arasında diğer 

yetişkin aile üyeleri tarafından refakat edilen çocuklar da olabilir. Refakatsiz çocuklar (aynı zamanda 

refakatsiz küçükler olarak da adlandırılırlar) her iki ebeveyninden ve diğer akrabalarından ayrılmış ve 

yasayla veya gelenek yoluyla ona bakmakla sorumlu bir kişi tarafından bakılmayan çocuklardır. 

Refakatsiz ve ailesinden ayrı düşmüş çocuklar adına yapılacak eylemler uluslararası standartlarda 

belirlenen ilkeler tarafından yönlendirilmelidir. Çatışmalar, insanların yerlerinden edilmesi ya da doğal 

afetler nedeniyle ebeveynlerinden ve ailelerinden ayrılan çocuklar en korunmasız kişiler arasında yer 

almaktadır.  Bu durumdaki çocuklar başka risklere de açık duruma gelebilmektedir.  

ASPB tarafından refakatsiz çocuklara hizmet vermek üzere 10 adet Çocuk Destek Merkezi 

(ÇODEM)  ihtisaslaştırılmıştır. Ayrıca Suriye uyruklu refakatsiz çocukların ailelerinin izlenmesi, takibi 

ve aile birleştirilmesinin sağlanması amacıyla ASPB ile AFAD işbirliğinde Adana ve Şanlıurfa Geçici 

Barınma Merkezi içinde çocuk koruma birimleri oluşturulmuştur. Refakatsiz çocukların, gelişimleri ve 

ihtiyaçları doğrultusunda ASPB’ye bağlı diğer bakım kuruluşlarından da hizmet almaları 
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sağlanmaktadır. Bununla birlikte, refakatsiz küçükler Bakanlığın hizmet modellerinden olan koruyucu 

aile hizmetinden de yararlandırılmaktadır.  

Türkiye’de geçici koruma statüsünde olan Suriye’den gelen çocukların yanısıra başka ülkelerden 

gelen refakatsiz ve aileleriyle olan çocukların da durumunu ve ihtiyaçlarını gören, kaliteli ve kapsayıcı 

eğitime erişimini, yoksulluktan madun olmasını ve istismardan korunmasını hedefleyen önleyici ve 

koruyucu sosyal politika müdahalelerine, bu bağlamda hak temelli ve bütüncül politikalara ihtiyaç 

vardır.   

3.5.5 Çocuk İşçiliği 

ÇHS (1989) çocukların “ekonomik sömürüden, eğitimi açısından sakıncalı, sağlığı ve fiziksel, 

zihinsel, manevi, ahlaki ve sosyal gelişimi açısından zararlı her tür işten korunması” gerektiğini belirtir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün tanımına göre, çocuğa fiziksel, zihinsel, sosyal veya ahlaki 

açıdan zarar veren; sağlıklı gelişimini ya da eğitime katılımını veya devamını engelleyen, onu 

potansiyelini gerçekleştirmekten uzaklaştıran ve saygınlıklarını eksilten her türlü çalışma biçimi ‘çocuk 

işçiliği’dir.  

Birçok çalışmada çocuk işçiliğinin temel nedeni yoksulluk olarak belirtilmektedir (Avşar Kurnaz, 

2007; Harunoğulları, 2016; ILO, 2013); aynı zamanda çatışma ve afetler gibi olağanüstü koşullara 

maruz kalan çocuklar, ailelerinin geçim kaynaklarının ortadan kalkmasına bağlı olarak ailelerinin 

hayatta kalabilmesi için okulu bırakarak çalışmaktadır (ILO, 2017).  

138 sayılı ILO Asgari Yaş Sözleşmesi’ne göre ( asgari çalışma yaşı, on beş yaşın altında olamaz 

(ILO, 1973, md. 2). Çalışma yaşında olanlar dâhil tüm çocukların 182 sayılı ILO En Kötü Biçimlerdeki 

Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’nde ( 

tanımlanan çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden korunması gereklidir (ILO,1999, md. 3)7. Türkiye, 

138 sayılı ILO Sözleşmesi’ni 1998 yılında, 182 sayılı ILO Sözleşmesi’ni ise 2001 yılında kabul etmiştir. 

7 Mevzuatımızda  “On dört yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi”, genç işçi de “On beş yaşını 

tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi” olarak tanımlanmaktadır (Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik, md. 4). İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış kişileri “genç çalışan” olarak 

tanımlamıştır. Türkiye’de asgari çalışma yaşı 15’tir (İş Kanunu, md. 71). Tehlikeli işlerde asgari çalışma yaşı ise 18’dir (Çocuk ve Genç 

İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, md.2) Çocuk işçiliğine ilişkin tanımlar 4857 sayılı İş Kanununun 71. maddesi 

çerçevesinde çıkarılan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır. 
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2014-2018 yılları kapsamında uygulanan Onuncu Kalkınma Planında da en kötü biçimlerde çocuk 

işçiliğinin önlenmesi temel hedefler arasında belirtilmiştir. Geçen 17 yıl içinde oldukça önemli 

mesafeler alınmış ancak yine de başta mevsimlik tarımda çalışan çocuklar olmak üzere en kötü 

biçimlerde çocuk işçiliğinin ortadan kalkması hedefi gerçekleşememiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı (ÇSGB) koordinasyonundaki 2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında özellikle 

sanayide, ağır ve tehlikeli işlerde, sokakta ve mevsimlik gezici geçici tarımdaki çocuk işçiliğinin en kötü 

biçimlerinin ortadan kaldırılarak, diğer alanlarda çocuk işçiliğinin yüzde 2’nin altına düşürülmesi 

hedeflenmektedir. 20 Şubat 2018 tarihli ve 30338 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

2018/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 2018 yılı Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı olarak belirlenmiş ve 

23 Şubat 2018 tarihinde ÇSGB ile ILO iş birliğinde ilgili tüm bakanlıklar ve paydaşlarla “Çocuk İşçiliği 

ile Mücadele Ortak Deklarasyonu” imzalanmıştır. ÇSGB’nin ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal 

Programı’ metninde tüm kurumların çocuk işçiliği ile mücadelede tanımlı olan görevleri belirlenmiştir.  

Türkiye’de çocuk işçiliğine yönelik toplanan en son TÜİK verisi 2012 yılına aittir. Süreçte 

yukarıda da aktarılmaya çalışıldığı gibi Suriyeliler ile çok yoğun bir kırılgan nüfusun eklenmesi bu 

alanda zaten gerekli olan veri ihtiyacını daha da elzem hale getirmiştir. 2012 Çocuk İşgücü Anketi 

(TÜİK, 2013b) verilerine göre, 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 15 milyon 247 bin kişidir ve 893 bin 

(yüzde 5,9) çocuk çalışmaktadır. Kayıt dışı çocuk işçiliğinin tespitinin güç olduğunu dikkate alarak, bu 

istatistiklerin gerçek rakamlardan daha düşük olduğu tahmin edilebilir. Resmi istatistiklere göre çalışan 

çocukların 292 bini (yüzde 33) yasal çalışma izninin olmadığı 15 yaş altındadır (TÜİK, 2012). Burada 

belirtilmesi gereken konu, para karşılığı olmayan ev bakım yükü gibi işleri de eklediğimizde çok ciddi 

bir çalışan çocuk nüfusu ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğidir. 

Tablo 3. Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Yaşa Göre Dağılımı, 2012 

Kaynak: TÜİK, 2012; aktaran ÇSGB, 2017, s. 20. 
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2016 yılı Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15-17 yaş grubundaki çocukların 

işgücüne katılma oranı yüzde 20,8 ve istihdam oranı yüzde 18’dir (TÜİK, 2016). Aynı verilere göre 

2016 yılında erkek çocukların işgücüne katılım oranı yüzde 27,8, kız çocuklarınki ise yüzde 

13,4’tür.Mevzuata göre 16-18 yaş arası işçilerin -genç işçilerin- çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 

çalışmaları yasak olup işe girerken bedenen ve ruhen o işe uygun olduklarına dair rapor almaları ve 

raporun periyodik olarak yenilenmesi ve sigortalı ve sözleşmeli bir biçimde çalışmaları gerekmektedir8 

Ancak maalesef bu kuralın uygulanması bu alanda ciddi bir bilgilendirme ve denetimin yapılmasını 

gerektirmektedir.  

Çocuk işçiliği Türkiye’nin uzun yıllardır mücadele ettiği ve özellikle 2000’li yılların başında 

önemli aşamalar kat ettiği önemli bir meseledir. 6-17 yaş grubunda çocuk istihdam oranı 1994 yılında 

yüzde 15,2, 1999 yılında yüzde 10,3, 2006 yılında yüzde 5,9 ve 2012 yılında ise yüzde 5,9 olarak 

açıklanmıştır (TÜİK, 2006; 2013). 2012 yılından beri açıklanan çocuk işgücü istatistiği 

bulunmamaktadır. Türkiye’de bulunan Suriyeli çocukların büyük bir kısmının içinde bulunduğu 

koşullar da göz önüne alındığında (UNICEF, 2016a), çocuk işçiliğine dair verilerin toplanması önem 

arz etmektedir.  

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programında çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri; ‘sokakta 

çalışma’, ‘küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışma’, ve ‘tarımda aile işleri 

dışında ücret karşılığı gezici ve tarım işlerinde çalışma’ şeklinde tanımlanmıştır. Çocuk işçiliği kırda, 

şehirde, mevsimlik tarımda farklı biçimlerde gerçekleşmektedir. Özellikle şehirde, sanayide ve 

merdiven altı atölyeler ile ağırlıklı olarak fason üretim yapan imalathanelerde, kayıtdışı olarak çocuk 

işçiler çalışmaktadır. Burada sayılan her çocuk grubu yaşamları da dâhil olmak üzere çok büyük risk 

altındadır. İş kazaları istatistikleri açısından çocukların hem ölümle hem de yaralanmalarla sonuçlanan 

kazalarının tespiti hayatidir. Ancak bu noktada kayıtdışılığa ve bu bilgilerin saklanmaya çalışılmasına 

karşı ilgili tüm paydaşların farkındalığını ve bilinç düzeyini yükseltici çalışmalar gereklidir.     

Sokaklarda çalışan çocuklar için en büyük risk, yaptıkları herhangi bir işin niteliğinden çok bu işin 

yapıldığı ortamlardan kaynaklanmaktadır. Sokakta çalışan ve/veya yaşayan çocuklar, çocuk ihmal ve 

istismarı açısından en “riskli” koşullarda yaşayan, ihmal ve istismarın en yoğun biçimde görülebildiği 

bir gruptur. Bu çocuklar günün büyük bölümünde ailelerinin ve kendi topluluklarının korumasından 

yoksun olduklarından ve çalıştıkları ortamlar taciz, ihmal ve istismar gibi olumsuzluklara açık 

8 T. C. Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete (25425 sayılı). 
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olduğundan, yetişkinler, sokak çeteleri, alkolikler ve uyuşturucu bağımlıları gibi unsurlar çalışan 

çocuklar için tehlike oluşturmaktadır (Hoşgör, 2003: 12). Güneş ve Rasim’e göre ise (2004: 4) sokakta 

çalışan çocuklar, günlerini sokakta çalışarak geçirseler de ailelerinin koruması ve denetimi altındaki 

çocuklardır. Aileleriyle zaman zaman ilişki kuran “sokaktaki çocuklar”, aile bağları zayıflasa da 

ailelerinden tümüyle kopmamış, geceleri çoğu zaman evlerinde geçiren çocuklardır. ASPB tarafından 

Türkiye genelinde oluşturulan mobil ekipler aracılığı ile sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklar tespit 

edilerek haklarında yapılan sosyal inceleme sonucuna göre uygun sosyal hizmet modellerine 

yönlendirilmektedir. ASPB verilerine göre 2018 Ocak ayı itibarıyla 117 mobil ekiple 6 bin 400 çocuğa 

ulaşılmıştır.   

Hem mevsimlik tarım hem de sokaklarda yaşayan çocuklar açısından ‘çalışma’ eylemi olmasa bile 

sokakta ya da mevsimlik tarım sürecinin içinde olmak oldukça ağır riskler taşımaktadır. Mevsimlik tarım 

sürecinin içinde yer alan çocuk grubu en kırılgan çocuk kesimlerinden biridir. Bu kapsamda izleme, 

denetleme ve önleme sistemleri acil bir biçimde kurulmalı ve etkin bir biçimde işletilmelidir. Barınma 

şartlarının getirdiği tüm sağlıksız koşullar, altyapı eksiklikleri ve bu eksikliklerin yol açtığı hijyen 

koşulları, ulaşım koşullarının güvensizliği, çalışma koşullarının güvencesizliği, değişkenliği ve 

denetimsizliği, bu sürecin içine doğan, içinde büyümeye, yaşamaya çalışan çocukların yaşamları ve 

sağlıkları başta olmak üzere tüm haklarını tehdit etmektedir. Bu noktada alandaki tüm bilgi ve 

deneyimden de faydalanarak mevsimlik gezici tarım işçiliği yapan ailelerin çocuklarının üstün yararını 

gözeten acil fakat kalıcı ve sürdürülebilir bir eylem planı hayata geçirilmelidir. Nesilden nesle aktarılan 

sorunların iç içe geçmişliği hem mevsimlik tarımda çalışan ailelerin kendi ifadelerinde, hem de alanda 

faaliyet gösteren farklı aktörlerin dillendirmelerinde çözümsüzlük ve iyileşmenin olamayacağına dair 

bir umutsuzluk şeklinde yer almaktadır. Çocuklar başta olmak üzere çadır alanlarında yaşayanlar en 

temel haklara erişimde sorun yaşamakta ve hayatlarını risk altında sürdürmektedir (Uyan Semerci vd. 

2014). Bu bağlamda kadının işgücüne ihtiyaç duyulması nedeniyle kadınlar lohusalık dönemini 

yeterince dinlenmeden geçirmekte ve bebeğinin bakımını ailenin yaşlılarına ya da özellikle kız 

çocuklarına devredebilmektedir. Bu durum anne; bebek ve çocuk sağlığı açısından sayısız risk 

yaratmaktadır. Özellikle çocukların hem çadırda hem de tarlada çalışmak durumunda kalmaları eğitime 

devamlarını ve okul başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Ailelerin sosyal yardıma erişiminin 

desteklenmesi çocukların okula devamı açısından çok önemlidir. Okul, mevsimlik tarım süreci içindeki 

ailelerin çocuklarının eğitime devam ederek, başka bir gelecek imkânına sahip olabilmesi için sosyal 
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refah alanı olarak kurgulanmalıdır. Bu süreçte de ailenin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına dair sosyal 

hizmetle desteklenen sosyal yardıma erişim gereklidir (Uyan Semerci ve Erdoğan, 2017). 

Konuyla ilgili olarak MEB tarafından Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin 

Çocuklarının Eğitime Erişimi konulu 21.03.2016 tarihli ve 45512797-10.06-E.3243629 sayılı 2016/5 

No´lu Genelge yürürlüğe konulmuştur. Mevsimlik Tarım İşçileri ile ilgili 2017/6 Sayılı Başbakanlık 

Genelgesi’nde de tüm illere bu alandaki ihtiyaçları belirleme ve gerekli çözümler için il düzeyinde eylem 

planları hazırlama yükümlülüğü verilmiştir. 

2011 yılından bu yana Türkiye’ye gelen ‘geçici koruma statüsü’ndeki Suriyeli ve diğer göç etmiş 

kırılgan ailelerin çocukları da çocuk işçi olarak çalışabilmektedir.   

Denetim ve cezai yaptırım, 15 yaş altı çocukların çalışmasını engellemek ve yasal olarak 

çalışabilecek çocukların ise çalışma koşullarını iyileştirmek açısından hayatidir. Ancak sadece denetim 

ve cezalandırmayla sorunun çözülemeyeceği de ortadadır. Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm, veriler 

ışığında bütüncül bir yaklaşımla ailelerin yaşam koşullarını iyileştirecek ve çocukların eğitime devamını 

destekleyecek sosyal politikaların geliştirilmesi ile mümkündür.   

Başta yoksulluk olmak üzere oldukça yapısal nedenleri olan çocuk işçiliği ile mücadele ancak tüm 

paydaşların dâhil olduğu bir koordinasyon, izleme, denetleme ve ailelerin desteklendiği sosyal 

politikalarla kalıcı bir biçimde engellenebilir. Çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarında başarıyı 

olumsuz etkileyen başka bir sebep ise çalışmaların sistematik birbirini besleyen bir sistem dâhilinde 

değil de proje ağırlıklı olarak devam etmesi ve yerel düzeyde doğrudan çocuk işçiliğine yönelik 

kurumsal yapılanmaların eksik oluşudur. 
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Kutu 5. İyi Örnek- CIRCLE Projesi, Çocuk İşçiliğinin Eğitim Yoluyla Azaltılması İçin Toplum 

Temelli İnovasyonlar 

CIRCLE Projesi, sürdürülebilir tarımsal üretim, kırsal kalkınma ve eğitim yoluyla dezavantajlı 

grupların güçlendirilmesi alanında faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Winrock 

International tarafından yürütülmüştür. Proje kapsamında 2001-2006 yıllarında Latin Amerika, Asya ve 

Afrika’da 24 ülkede yerel kuruluşlara çocuk işçiliğini azaltma ve önleme için kendi yenilikçi projelerini 

geliştirme ve iyi örnekleri belgeleme olanağı tanınmıştır. Proje ile çocuk emeğinin sömürüsünün eğitim 

yoluyla önlenmesi veya azaltılması için yenilikçi, yerel ve toplum temelli projelerin tanımlanıp 

desteklenmesi amaçlanmıştır. 

CIRCLE Projesi ile 100’den fazla yerel kuruluş, eğitim yoluyla çocuk işçiliğinin azaltılması için 

farkındalık arttırma, savunuculuk, eğitim, mesleki eğitim, beceri geliştirme eğitimleri, akran eğitimi, 

çocuk işçiliğini izleme ve veri toplama alanlarında yenilikçi projeler geliştirip uygulamışlardır. 

Uygulanan projelerle 24.000’in üzerinde çocuk doğrudan eğitim hizmetleri almış ve çocuk işçiliğinden 

uzaklaştırılmış veya başlamaları önlenmiştir. 

Projeler kapsamında yerel topluluklar her aşamadaki yerel sorunlara dair seslerini duyurup 

değişimin liderleri olmuşlardır. Gerçekleştirilen projelerle, özellikle çocuk işçiliğini izleme komiteleri, 

tasarruf programları, gönüllülük programları, kırsal kesimde ailelere erişim, dışlanmış gruplara 

müdahale, kadın ve çocukların karar alma süreçlerine katılımları için güçlendirme gibi alanlara dair 

öneriler sunulmuş ve çocuk işçiliğine dâhil olmuş çocukların formal eğitime hızla dâhil edilmeleri için 

enformal eğitimi de içeren geçiş dönemi modellerin geliştirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. 

Winrock International (2008). Best Practices in Preventing and Eliminating Child Labor 

through Education. Erişim, 16 Mart 2018: https://www.winrock.org/document/best-practices-in-

preventing-and-eliminating-child-labor-through-education/ 

3.5.6 Adalet Sisteminde Çocuklar 

Suça sürüklenen çocuklar ile mağdur, tanık ya da diğer bir sıfatla adli sisteme giren çocuklara 

yönelik hukuki ve kurumsal düzenlemeler ile uygulamaları içeren “Çocuk Adalet Sistemi”nin başlıca 

unsurları mahkemeler; kolluk kuvvetleri; Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM); adli görüşme odaları, ceza ve 

tutukevleri; eğitim evleri ve denetimli serbestlik şube müdürlükleri ve ilgili personeldir.  

https://www.winrock.org/document/best-practices-in-preventing-and-eliminating-child-labor-through-education/
https://www.winrock.org/document/best-practices-in-preventing-and-eliminating-child-labor-through-education/


53 

 

Yargı Reformu Stratejisi ve 2015-2019 yıllarına yönelik ‘Adalet Bakanlığı Stratejik Planı’nda 

çocuk adalet sisteminin iyileştirilmesine yönelik hedef ve tedbirlere yer verilmiştir.  Stratejik Planda 

çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesi, çocuklara yönelik adli süreçlerin yeniden yapılandırılması, 

adalet sistemindeki çocuğun etkin korunması için gerekli önlemlerin alınması, kurumlararası işbirliğinin 

güçlendirilmesi ve çocuğa yönelik uygulamaların onarıcı adalet sistemi çerçevesinde geliştirilmesi 

hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla ‘çocukla ilgili ceza ve özel hukuk mevzuatının uluslararası 

standartlara uygun şekilde düzenlenmesi’ ve ‘çocuk adalet sistemine ilişkin çalışmaları yürütecek Adalet 

Bakanlığında ayrı bir birim oluşturulması’ hedefi yer almaktadır. 

 2015 tarihinde açıklanan ve 10 amaç ve 68 hedeften oluşan Yargı Reformu Strateji Belgesinde 7. 

amaç “Çocuklar, Kadınlar ve Engelliler gibi Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulamaları Geliştirmek” 

olarak belirlenmiştir. Bu amaç kapsamında; çocuk adalet sisteminde çocuğun etkin korunması için 

gerekli önlemlerin alınması ve kurumlararası işbirliğinin güçlendirilmesi; çocuğa yönelik uygulamaların 

onarıcı adalet sistemi çerçevesinde geliştirilmesi; çocuklara yönelik adli süreçlerde özel önlemlerin etkin 

hâle getirilmesi ve çocuk mahkemelerinin yaygınlaştırılması, yapısal ve fiziksel sorunlarının giderilmesi 

hedeflerine yer verilmiştir. 

Sisteme dâhil olan çocukların üstün yararı dikkate alınmalı bu kapsamda adli görüşme odalarının 

yaygınlaştırılarak adli sureçte çocukların ifade ve beyanları bu odalarda Cumhuriyet savcısı veya hâkim 

tarafından adli destek görevlisi aracılığıyla alınması sağlanmalıdır. Ayrıca adli sistemin içindeki 

çocuklara dair veriler de bu alanda daha etkin politikalar geliştirilebilmesi açısından daha etkin bir 

biçimde kurumlar arası işbirliği ile derlenmelidir.  

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 10 

oranında artarak 333 bin 435 olmuştur. Çocukların yüzde 54,8’inin 15-17 yaş grubunda, yüzde 

23,2’sinin 12-14 yaş grubunda, yüzde 21,9’unun ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu görülmektedir. 

2016 yılında gelen veya getirilen çocukların yüzde 65,4’ü erkek, yüzde 34,6’sı ise kız çocuğudur. 2016 

yılında gelen veya getirilen 333 bin 435 çocuğun yüzde 47,5’i ‘mağdur’ olarak, yüzde 32,6’sı 

kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sürüklenme), yüzde 12,3’ü bilgisine 

başvurma amacıyla, yüzde 3,5’i kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) ve yüzde 

4,1’i ise bu nedenlerin dışındaki nedenlerden dolayı gelmiş ya da getirilmiştir. Verilere göre güvenlik 

birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 69,4’ü ailesine teslim edilirken, yüzde 19,5’i adli 

birimlere sevk edilmiştir. Sosyal kuruma teslim edilen çocukların oranı ise yüzde 2,8’dir. Güvenlik 
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birimlerine suç mağduru olarak gelen 139 bin 178 çocuğun yaşadığı mağduriyetlere bakıldığında yüzde 

60,1’inin yaralama, yüzde 12,1’inin cinsel suçlar, yüzde 6,8’inin aile düzenine karşı suçlardan; yüzde 

3,5’inin hırsızlık, yüzde 3,5’inin tehdit, yüzde 3,1’inin ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 

mağduriyet yaşadığı belirtilmiştir (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24680). 

Şekil 11. Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, 2016 

Kaynak: TÜİK, sayı: 24680; 01 Ağustos 2017; Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, 2016 

3.5.7 Koruma Altındaki Çocuklar 

Koruma sistemi altındaki çocukların riskli olan durumlardan korunuyor olması ve bu durumda 

kırılganlıklarının ortadan kalkmasının gerektiği tanım gereği söylenmelidir. Ancak yaşadıkları 

deneyimler bu çocukları kırılgan gruplar arasında saymamızı gerekli kılmaktadır.  

Çocukların aileleri tarafından sağlıklı bir fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimin sağlanması için 

gereken koşulların hazırlanması ve uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda çocuklara yönelik 

olarak devlet tarafından koruma hizmeti ASPB tarafından sunulmaktadır. Bu hizmetler sosyal ve 

ekonomik destek hizmeti ile aile/yakınları yanında destek hizmeti, koruyucu aile, evlat edinme ve 

kuruluş bakımı hizmet modellerini içermektedir. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24680
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Tablo 4.  Koruma Altındaki Çocuklar 

Kuruluş Sayısı Bakılan Çocuk Sayısı 

  Çocuk Yuvaları (0-12) 0 0 

  Yetiştirme Yurtları (13-18) 0 0 

  Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu (0-18) 0 0 

  Çocuk Evleri Sitesi (Sevgi Evi) 108 6.208 

  Çocuk Evleri 1.195 6.341 

  Çocuk Destek Merkezi 66 1.640 

  TOPLAM 1.368 14.189 

  Çocuğa Yönelik Hizmetler Çocuk Sayıları 

  Kuruluş Bakımı Altında Bulunan 14.189 

  Koruma Altına Alınmadan SED ile Aile Yanında Destek Verilen 104.729 

  Aileye Döndürülen Çocuk 11.342 

  Evlat Edindirilen 16.171 

  Koruyucu Aile Yanında Bakımı Sağlanan 5.642 

  Koruyucu Aile Sayısı 4.654 

  Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde Ücretsiz Bakılan 2.400 

Kaynak: ASPB, Aralık 2017 

ASPB verilerine göre 2017 yılında 14.189 çocuğa toplam 1.368 kuruluşta bakım sağlanmıştır. 

Koruma altına alınmadan aile yanında destek verilen 104.729 çocuk vardır. Aileye döndürülen 11.342; 

evlat edindirilen 16.171 ve toplam 4.654 koruyucu aile yanında 5.642 çocuk bulunmaktadır.    

Türkiye’de yatılı kurum bakımı yöntemiyle çocuklara yönelik koruma ve bakım hizmetleri, 

tarihsel süreç içerisinde artarak devam etmiş olup ancak son yıllarda alternatif bakım modelleri 

geliştirilmeye başlanılmıştır. Bu hizmetlerin yürütülmesinde sosyal devlet gerekleriyle çağdaş yaşam 

standartlarının bütüncül bir yapı oluşturması yönünde çocuk evleri sitesi ve çocuk evleri gibi modeller 

ile yeni mesafeler kat edilmiştir. Ancak çocuk koruma alanı, çocukların kendi yaşam alanında ve yapay 

olmayan ortamlarda destek ve sosyal güvenliğe dayanan araçların arttırılmasına, 2005 yılında başlatılan 

çocukların aile yanında desteklenmesi politikasının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. ASPB 

tarafından kuruluş bakımındaki çocukların bakımlarının sağlandığı koğuş tipi kuruluş olan çocuk 

yuvaları ve yetiştirme yurtlarına yönelik hizmet dönüşümü tamamlanmış olup, aile ortamına en yakın 

hizmet modeli olan çocuk evleri ve çocuk evleri sitesinde çocuklara korunma ve bakım hizmeti 
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sunulmaktadır.  Ayrıca, ailelere sosyal ekonomik ve destek verilerek çocukların aile yanında bakımları 

sağlanmaktadır.  

Çocuğun iyilik hali ve yüksek yararı için çocukların korunma altına alınmaksızın ailesi yanında 

desteklenmesinin öncelikli uygulama olmasına devam edilmelidir. Hali hazırda korunma altında 

bulunan ve kurum bakımı hizmetinden yararlandırılan çocukların ev tipi kurumlarda da olsa çok acil 

durumlarda çocukların kısa süreli bakım ve korunmalarının sağlandığı yapıya dönüştürülmelidir. 

Sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için özellikle korunma ihtiyacı olan çocukların psiko-sosyal 

ihtiyaçlarını bir bütün olarak değerlendiren politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Beklenilen amaçlar 

doğrultusunda çocuk evleri sitesi modelinde, ev tipi hizmet anlayışının geliştirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu çerçevede de bakım personelinin hizmet içi eğitimine öncelik verilerek ev tipi hizmet 

anlayışı geliştirilmelidir. 

3.5.8 Erken Yaşta ve Zorla Evlendirilen Çocuklar 

‘Erken yaşta ve zorla’ evlilik eşlerden biri ya da ikisi birden 18 yaş altında olan evlilikler için 

kullanılır. Velinin izni dâhilinde bazı şartlar altında ve kanunlar doğrultusunda bu yaş 16’ya kadar 

çekilebilmektedir. Medeni Kanun’un 124. maddesine göre, erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça 

evlenememekte ve ancak hâkim, olağanüstü durumlarda ve önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan 

erkek veya kadının, anne ve baba veya vasisini dinleyerek karar verebilmektedir. Ancak bu yasal durum 

ile uygulama arasında farklılıklar vardır. Resmi rakamlarda bile azımsanamayacak oranda erken 

evlilikler karşımıza çıkmaktadır. “Çocuk evlilikleri” ya da “çocuk yaşta evlilikler” kavramı da ilgili 

yazında taraflardan birinin veya her ikisinin de çocuk olduğu, resmi veya resmi olmayan her türlü evlilik 

anlamında kullanılır. Bu tanımda ‘çocuk’; 18 yaşından küçük tüm bireyleri, ‘evlilik’; resmi kayıt ile ve 

resmi kayıt olmadan ve medeni, dini veya geleneksel kanunlar altında gerçekleşebilen evlilikleri ifade 

etmektedir.  

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin 

toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2016 yılında yüzde 4,6'dır. Kız çocuk evlenmelerinin toplam 

evlenmeler içindeki oranının en yüksek olduğu iller, yüzde 15,7 ile Ağrı;  yüzde 14,9 ile Muş ve yüzde 

14,3 ile Kilis’tir.  Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller 

ise sırasıyla; yüzde 1,1 ile Tunceli, yüzde 1,3 ile Trabzon ve yüzde 1,5 ile Karabük olarak belirtilmiştir. 
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Türkiye’de 25-49 yaş grubundaki kadınların yüzde 22’si 18 yaşından önce evlenmişlerdir 

(HÜNEE, 2013:107). Yani her 5 kadından biri çocuk yaşta evlendirilmiştir. 2016 yılında, 15 yaş üstü 

Türkiye vatandaşları arasında kadınların yüzde 28.2’sinin, erkeklerin ise yüzde 5.6’sının ilk evlilik yaşı 

18’den küçüktür (Aile Yapısı Araştırması, TÜİK Basın Bülteni No:21869, 2017). Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığının verilerine göre ise (AFAD, 2014: 22), Türkiye’de kamp içinde ve dışında 

yaşayan 15-18 yaş grubundaki Suriyeli kadınların yüzde 15’i evlidir. 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Bertaraf Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve CEDAW 

Komitesinin Türkiye için ‘sonuç gözlemleri ve tavsiye kararları’ çerçevesinde çocuk yaşta evlilikler, kız 

ve erkek çocukların ve kadınların haklarından yararlanabilmelerini ciddi ölçüde etkiler. Bu evlilikler 

genç kadınlar, çocuklar ve toplumun tümü için çeşitli sosyal, psikolojik ve ekonomik sıkıntılar ve sağlık 

sorunları yaratır. 18 yaşından önce evlenen kız çocuklarının, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili 

sorunlarla karşılaşma riski daha yüksek olup, eğitim seviyeleri ve dolayısıyla da okur-yazarlık oranları 

da daha düşüktür. 18 yaşından önce evlenen kız çocukları; şiddet, taciz ve zorla cinsel ilişkiye maruz 

kalmakta, istihdam fırsatlarından yeterince yararlanamamakta (bu durum yoksulluk riskini 

artırmaktadır), hukuki desteğe erişimde güçlük yaşamakta, sosyal dışlanma ve psikolojik sorunlarla başa 

çıkmaktadırlar. Tüm bu sorunların göç de dâhil olmak üzere acil durum ve insani kriz durumlarında 

çocuk yaşta evlilik oranlarını artırdığı bilinmektedir.  

Erken yaşta evlilikle ilişkili olarak, adölesan hamilelikler de önemli bir konu başlığı olarak ele 

alınmalıdır. Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan 

çocuk sayısını ifade etmektedir. Adölesan doğurganlık hızı, 2011 yılında binde 32 iken 2016 yılında 

binde 24’e düşmüştür. Diğer bir ifadeyle, 2016 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 24 

canlı doğum düşmüştür (Adölesan doğurganlık hızı, 2001-2016, TÜİK Dünya Nüfus Günü, 2017).  
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Şekil 12. Doğum İstatistikleri 

TBMM Erken Yaşta Evlilikler Hakkında İnceleme Yapılmasına Dair Rapor’da yer aldığı üzere, 

erken yaşta evlilikler insan haklarının kullanılmasını engelleyen, kadının statüsünü düşüren ve 

çocukların başta eğitim olmak üzere temel haklarını ellerinden alan bir sorundur. Bu evlilikler toplumsal 

cinsiyet eşitliğini hedefleyen Türkiye’de mutlaka mücadele edilmesi gereken bir alandır (TBMM, 2009). 

3.6 Katılım 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 12. maddesi ‘çocukların kendi 

yaşamlarıyla ilgili olabilecek karar alma süreçlerine katılma ve kendileriyle ilgili ailede, okulda ya da 

toplumda alınan kararları etkileme hakkına sahip olduğunu’ belirtir. Çocukların katılım 

mekanizmalarının temel prensiplerini, saydam ve bilgilendirici; gönüllü; saygılı; ilgili; çocuk dostu; 

içermeci; eğitim ile desteklenmiş; güvenli ve risklere duyarlı; hesap verebilir şeklinde tanımlar.  

İyi olma hali kavramsal çerçevesi, çocuğun özne olarak görülmesine yaptığı vurgu sebebi ile de 

katılım alanının geliştirilmesine olanak tanır. Çocukların gerçekten katılımını sağlamak oldukça zordur, 
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çocukların katıldığı iddiası genelde ‘göstermelik’ bir çabanın ötesine geçememektedir (Hart, 1992). 

Çocukların kendileri için neyin doğru olduğunu bilmedikleri, koşulları doğru bir şekilde algılayıp 

değerlendiremeyecekleri şeklinde tekrarlanan ifadeler çocukların gerçek katılımını tehdit etmektedir 

(Edwards, 1996). İyi olma hali endekslerine karşılaştırmalı olarak baktığımızda da katılım alanı en sınırlı 

olarak ele alınan alandır. Bu alanın çok önemli olduğu yinelense de özellikle çocuklar açısından 

katılımın nasıl tarif edileceği ve katılım alanında hangi göstergelerin ele alınması gerektiği sorusu halen 

yanıtlanmayı beklemektedir. Aktivitelere katılım imkânı ve karar alma süreçlerine katılım olarak iki 

boyutu ile ele alınabilecek olan katılım, aile, okul, mahalle ve şehir bağlamında mekânsal olarak da 

düşünebilir. 

Katılım sağlanabilmesi için gerekli mekanizmaların oluşması gerekmektedir. Türkiye’de 

hâlihazırda varolan mevcut katılım mekanizmaları değerlendirilmeli ve pratikte oluşan sorunlar kadar 

başarı örnekleri de ele alınmalıdır. Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) çocuk 

şikâyetlerinin aktarılmasını sağlayacak bir mekanizma kurması, web sayfasını yaş kırılımlarına göre 

tasarlaması yaygınlık açısından sınırlı da olsa çocuk katılımına dair önemli bir katkı sunmuştur. Bu 

çerçevede aileden başlayarak, her düzeyde çocukların düşüncelerini, isteklerini aktarabilecekleri 

‘büyükleri taklit etmek’ zorunda kalmadan kendi fikirlerini, kendi seslerini iletebilecekleri 

mekanizmalar kurmak, hem onların iyi olma halleri açısından hem de ‘büyükler’in sınırlı çözümlerini 

aşabilecek olasılıkları yaratabilme olanağından dolayı çok kıymetli ve gereklidir.  

Başta Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı olmak üzere tüm çocuklarla ilgili 

dokümanların çocuk dostu şekilde hazırlanıp yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Uygulama ile izleme ve 

değerlendirme süreçlerinde farklı özelliklere ve gereksinimlere sahip çocuklar da dâhil olmak üzere 

çocuk dostu yöntemler aracılığıyla danışılması için mekanizmalara ve donanımlı insan kaynağına 

gereksinim vardır.  

 Çocuk katılımının sağlanması için gereken mekanizmalar, aileden başlayan ve çocuğun 

sosyalleştiği, yaşamını geçirdiği her alan ve kurumda düşünülüp geliştirilmesi gereken bir noktadadır. 
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Kutu 7. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Yapılan Çocuk Başvuruları 

TBMM’ye sunulan 2013-2017 yıllarına ait raporlarda ve Ombudsmanlığın beş yıllık 

döneminde gerçekleştirilen çocuk başvurularında öne çıkan ortak sorunlar çerçevesinde bir 

ihtiyaç analizi yapıldığında ; 

-Öğretmenlerin ve idarecilerin çocuklarla etkili iletişim kurması, tutum ve davranışlarında

çocuk haklarını gözeten koruyucu bir anlayışla, içeriğinde çocuk katılımına ve çocuğun yüksek 

yararına yer veren çok yönlü bir iletişim modelinin oluşturulması (MEB tarafından hizmet içi 

eğitim kapsamında özel bir bölüm ayrılması), 

-Eğitimde kalite sorununa işaret eden başvurular kapsamında eğitim sistemindeki

değişikliklerin belirli, istikrarlı, orta ve uzun vadeli programlar dâhilinde yapılması ihtiyacı 

(Eğitim çağındaki tüm çocukların sistemdeki ani değişikliklerden psikolojik açıdan çok fazla 

etkilenmesi, bu durumun çocukların bireysel ve aile içindeki mutlulukları ile okuldaki başarı 

düzeyine olumsuz yansımasına ilişkin şikâyetlerde artış gözlenmektedir), 

-Eğitimde kalite sorunuyla ilişkili olarak eğitim kurumlarının beşeri ve fiziki altyapı

eksikliklerinin giderilmesi (Okullarda kadrolu öğretmen ve branş öğretmeni açıklarının 

giderilmesi; rehberlik servislerinin sunduğu hizmet kalitesinin arttırılması; okulların fiziki 

yapısının iyileştirilmesi, özellikle temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması; teknolojik araç 

gereç ihtiyacı; okullara ulaşımda servis hizmeti bulunmayan okulların güzergahında toplu 

ulaşım hatlarının arttırılması vb. alternatif ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi), 

-Eğitimde çocuğun gelişimine odaklanan bir yaklaşımın uygulamaya geçirilmesi ve

çocukların en fazla talepte bulunduğu konulardan biri olan bireysel gelişimlerini destekleyici 

bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerin ve uygulamaların arttırılması suretiyle 

çocukların potansiyelini gerçekleştirebilmelerine fırsat tanıyan bir sisteme geçilmesi 

(Öğrencilerin gelişim ihtiyaçları doğrultusunda okullarda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif 

faaliyetlere yönelik artan talepleri doğrultusunda en fazla ihtiyaç söz konusu faaliyetlere uygun 

mekânların sağlanması), 

-Eğitimde erişilebilirlik ilkesi çerçevesinde engelli çocukların eğitim öğretim

olanaklarının geliştirilmesi, okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi alanındaki eksikliklerin 

giderilmesi, öğretmen ve okul yöneticilerinin özel eğitim gereksinimi olan çocuklara yönelik 

direncinin ortadan kaldırılması, 
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 -Okul rehberlik servislerinin etkin çalışması, çocuklarla daha yakın iletişim kurması ve 

bunun sürekliliğinin sağlanması, özellikle çocuğa yönelik kötü muamele, şiddet, istismar vb. 

durumlarında rehber öğretmenlerin vakaları detaylı takibinin sağlanması,  

 -Bakım ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri veren merkezlerde nakil ve yerleştirme 

işlemlerinin çocukların ihtiyaçları ve bireysel durumları gözetilerek yapılması, yerelde kuruluş 

sayısının artırılması, çocukların bakım koşullarının ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, psiko-

sosyal destek ve rehberlik-yol gösterici nitelikte hizmet sunumunda eksikliklerin giderilmesi,  

 -Boşanmış ebeveynlerin çocuklarıyla kişisel ilişki tesisinin icra kurumundan alınması ve 

bununla ilgili uygun, yeni bir mekanizma geliştirilmesi, 

 -Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, 

hususlarında yetkili idarelerce ihtiyaç duyulan konularda mevzuat düzenlemesi yapılması, 

gerekli diğer tedbirlerin ivedilikle alınması, uygulanması ve denetimin sağlanması tavsiye 

edilmektedir. Bu şekilde eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi farklı alanlarda çocuklara yönelik 

bütüncül politikalar oluşturularak, coğrafi bölgeler arasındaki farklılıklar asgari düzeye 

çekilerek, tüm çocuklara fırsat eşitliği temelinde nitelikli hizmet sunulması suretiyle çocuk 

haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanabileceği değerlendirilmektedir. 

2013-2017 yıllarında çocuk hakları alanında yürütülen faaliyetler kapsamında “TBMM’de 

çocuk hakları konusunda daimi bir ihtisas komisyonu kurulmasının, Ulusal Çocuk Hakları 

Strateji Belgesi’nin güncellenmesi ile Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu 

faaliyetlerinin yeniden aktif hale getirilmesi”nin önem arz ettiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. 

KDK’nın söz konusu oluşum ve çalışmalara katılım sağlayarak, çocuk hakları alanındaki tespit 

ve önerilerini ilgili idarelerle işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde paylaşmasının bu alandaki 

politikalara katkı sağlayacağı mütalaa edilmektedir. 
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3.7 İlişkiler 

Çocukların içinde yaşadıkları sosyal ortam ve çevrelerindeki kişilerle girdikleri ilişkiler de iyi 

olma halinin alanlarından biridir. Her çocuk, başta aileleri olmak üzere çevresindekilerle ilişki içerisinde 

bir varlık kazanır ve çevresindekilerden etkilenir. Özellikle öznel iyi olma hali, yaşamdan 

memnuniyetleri açısından iyi aile ilişkileri, iyi arkadaş ilişkileri ve okulda en azından bir öğretmenle 

bile olsa iyi ilişkileri olan çocuklar daha mutludurlar. ‘Ailede sıkıntılarını paylaşabildiği biri olması’; 

‘annesiyle-babasıyla beraber vakit geçirmesi’ ve ‘aile içerisinde kavga ve dayak olmaması’ ‘Türkiye’de 

Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve 

Değerlendirilmesi’ Raporu’nda (2013) hem nitel hem de nicel çalışmada belirtilen göstergeler olarak 

ifade edilmiştir. Nitel çalışmada ‘karar alma sürecine katılması’; ‘ailede sözüne önem verilmesi’ çocuğu 

mutlu eden göstergeler;  ‘ebeveynlerin ilgisizliği’ ve ‘başka çocuklarla karşılaştırılması’ ise çocuğu 

mutsuz eden göstergeler olarak belirtilmiştir. ‘Arkadaşları tarafından sevilmek’ nicel ve nitel veride de 

ifade edilirken; ‘sırlarını paylaşacağı bir arkadaşı olması’; ‘arkadaşları ile keyifli vakit geçirmesi’ nicel 

çalışmada ve ‘kız/erkek arkadaşları olması’ mutlu olma nedeni, ‘arkadaşlar arası rekabet’ ise mutsuzluk 

sebebi olarak söylenmiştir.    

Çocuğun ailesi ile nasıl bir ilişki kurabildiği bakım politikaları ile de yakından ilgilidir. Özellikle 

bebeklik ve erken çocukluk döneminde bakım ihtiyacının nasıl karşılandığı ve niteliği bebek ve çocuk 

gelişimi için çok önemlidir. Ebeveynler, içinde bulundukları ekonomik, sosyal ve çevresel koşullar 

sebebi ile nitelikli bebek ve çocuk bakımı sağlamakta zorlanabilirler. Bu alanda gerekli bilgi ve 

deneyime sahip olmayabilirler ve özellikle yoğun bir iş hayatı da birçok açıdan bebek ve çocukla kaliteli 

zaman geçirmeyi, onunla ilgilenmeyi sınırlayabilir. Bu bağlamda bebek ve çocuk bakımına dair hem 

ebeveyn eğitimlerinin verilmesi, hem de destek mekanizmalarının geliştirilmesi önemlidir. Kreş ve okul 

öncesi eğitim hizmetlerinin yaygınlaşması tüm aileler için çok önemli bir destek olacaktır. Türk aile 

yapısında bakım alanında geniş ailenin sağladığı sosyal destek sisteminin (büyük anne-büyük babaların 

çocuklarına ve torunlarına sağladığı destekler) de incelenmesi ilişkiler açısından önemlidir. 

Erken çocukluk döneminde aile ve hane ortamının çocuğun gelişimini destekler nitelikte olması 

hayatidir. Aile ortamının en belirleyici özellikleri, sosyal ve ekonomik kaynaklarıdır. Aile ortamındaki 

sosyal  kaynakları,  ebeveynlerin  eğitim  durumu,  tutumları,  aile  içi  ilişkileri ve sağlık  durumu  gibi 
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 unsurlar oluşturur. Ekonomik kaynakları ise ebeveynlerin ekonomik durumu, meslek ve çalışma 

koşulları ile evin özellikleri oluşturur. Ebeveynlerin sosyal ve ekonomik kaynaklarının 

arttırılması/iyileştirilmesi erken çocukluk gelişimini destekleyecektir.  

Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı Politika Belgesi (2013) hem varolan durumun 

resmini çekmiş hem de karşılaştırma örnekleri sunmuş, oldukça detaylı öneriler de geliştirmiştir. Süt 

izni kullanımlarının sorunsuz verilmesi de dâhil olmak üzere işyerlerinde emzirme odaları ve kreşlerin 

olması, işyerlerinin aile dostu olacak şekilde kurgulanması önemlidir.  

Bu noktada sosyal hizmete ihtiyaç duyan dezavantajlı tüm kesimlere yönelik ASPB İl 

Müdürlüklerine bağlı Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla uygulanan Aile Sosyal Destek Programını 

(ASDEP) da belirtmek önemlidir. ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan 

ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve 

uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının 

sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir 

programdır. Özellikle dezavantajlı ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri okul başarısı ve 

okula devam açısından olumlu katkılar sunabilir (https://ailetoplum.aile.gov.tr/uygulamalar/asdep-

sosyal-hizmet-merkezleri).   

Bu noktada ailede ilişkilerin niteliğini ölçmeye dair ‘beraber zaman geçirme’; ‘sır paylaşma’ gibi 

sorular; aynı şekilde arkadaşlar, öğretmenler ve okul dışı sosyalliğe dair sorular da çocuğun ilişkileri 

hakkında önemli veriler sağlar. Çocuğun ebeveynler ile sınırlı bir ilişkisi olabilir. Aile sadece televizyon 

karşısında bir araya geliyor ve suskun pasif bir izlemeyle zaman geçiriyor olabilir. Arkadaşları ile yakın 

bir ilişkisi olmayabilir. Okul dışında kendi akranları ile beraber zaman geçirebileceği hiçbir alanı 

olmayabilir. Tüm bu yanıtlar aslında ilişkiler alanının da çocuğun iyi olma hali açısından ne kadar hayati 

olduğunu göstermektedir. Bu açıdan farklı politik müdahale alanları düşünülmelidir. Olumsuz ilişkiler 

şiddet ve akran zorbalığı başlığı altında da ele alınacaktır.  

3.8 Şiddet 

Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Stratejisi’nde (2016-2021) de yer aldığı üzere şiddeti önleme ve 

çocuğu şiddetten korunma bütünleşik ve stratejik bir yaklaşımı gerektirmektedir. Eğitim, medya ve 

adalet başta olmak üzere tüm alanlarda ‘şiddet’in ve ‘şiddet dili’nin kullanımına dair farkındalık 

kazanılması mücadele açısından ve yeni bir yaklaşımın sağlanması için gereklidir.  

https://ailetoplum.aile.gov.tr/uygulamalar/asdep-sosyal-hizmet-merkezleri
https://ailetoplum.aile.gov.tr/uygulamalar/asdep-sosyal-hizmet-merkezleri
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Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın ‘Türkiye’de Çocuğun Değeri Araştırması’nın önemli bulgularından biri 

çocukta en beğenilen özelliğin ‘ana-babasının sözünü dinlemesi’ olduğudur (1981), aradan geçen 

zamanın bu durumda nasıl bir değişiklik yaptığı araştırılmalıdır. Ancak ortada olan bir gerçek ‘söz 

dinletmek’ için başvurulan yolların hem ailelerde hem de çocuğun var olduğu farklı ortamlarda duygusal 

ve fiziksel şiddete varabildiğidir.   

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu’nun Duygusal İhtiyaçlara Yönelik Anne-Baba Tutumları 

Araştırması, 1-18 yaş arası çocuğu olan her beş ebeveynden en az birinin sözünü dinlemediğinde 

çocuklarına ceza verdiğini, bağırarak konuştuğunu ve çocuklarını böyle bir durumda çekindiği bir kişi 

veya hayali bir varlıkla korkuttuğunu belirtiyor. Yine aynı araştırmada çocuklara söylenen cümleler de 

uygulanan duygusal şiddetin boyutlarını göstermek açısından önemlidir. Çocukken benzer cümleler 

duymuş olmakla olan benzer yüzdeler aslında bu duygusal şiddetin nesilden nesile aktarılma olasılığına 

dikkat çekmektedir. Ebeveynlere çocuklarla farklı bir dille iletişim kurabilmenin yollarını öğretmek, 

farkındalık kazandırmak şiddetle mücadele açısından çok gereklidir. Avrupa Konseyi Çocuk Hakları 

Stratejisi’nde (2016-2021) yer aldığı üzere ev ortamı dâhil olmak üzere bütün ortamlarda çocuklara karşı 

aşağılayıcı veya diğer acımasızca cezaların ve bedensel cezaların etkili bir şekilde ortadan kaldırılması 

için izlenmesi gereken pozitif ebeveynliği desteklemeye yönelik bilinç arttırıcı politikalar da dâhil olmak 

üzere çocukları çeşitli ortamlarda ve biçimlerdeki şiddetten korumak hayatidir. 

TBMM Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (2011) Raporu’nda da ele 

alındığı üzere başta futbolda olmak üzere şiddetin olmadığı bir spor anlayışı, özellikle akranlar arası 

ilişkiler ve boş zaman değerlendirmesi açısından sporun oynadığı olumlu rol de göz önüne alınarak, spor 

kulüpleri ve rol model olabilecek sporcular aracılığıyla planlanabilir. 

3.8.1. Akran Zorbalığı 

Zorbalık davranışı; en basit anlamıyla arkadaşlık/akran baskısı ve istismarı şeklinde 

tanımlanabilir. Yapılan  çeşitli  zorbalık  tanımlarını  inceleyen Pişkin (2002) zorbalığı; bir veya birden 
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çok öğrencinin, kendilerinden daha güçsüz öğrencileri, kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle 

sonuçlanan ve mağdurun kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türü olarak 

tanımlamıştır. Ancak, herhangi bir davranışın zorbalık olarak nitelendirilebilmesi için sadece 

“saldırganlık” özelliği taşıması yeterli değildir. Aynı zamanda taraflar arasında “eşit olmayan güç 

ilişkisinin olması”, bunun “süreklilik” özelliği taşıması ve “kasıtlı” olarak yapılması gibi birtakım 

özellikleri de barındırması gerekmektedir (Ünye RAM, 2012). Psikolojik ve sosyal-duygusal zorbalık 

(bir kişi hakkında bir dedikodu yayma, bir kişiyi konuşmalardan, faaliyetlerden, oyunlardan dışlama, 

görmezden gelme vb.); sözel zorbalık (isim takma, tehdit etme, gözdağı verme vb.);  fiziksel zorbalık 

(itme, tekme atma, vurma vb.); cinsel zorbalık (cinsel dürtülerini tatmin etmek için akranını zorlayan 

davranışlarda bulunmak) ve siber zorbalık (internet/mesaj yolu ile dedikodu yaymak) zorbalığın farklı 

biçimleri olarak sıralanabilir (T.C. Adalet Bakanlığı, 2014). 

KDK’ya yapılan başvurulara istinaden okul yönetimlerinin ve öğretmenlerin akran zorbalığı 

konusunda farkındalık ve bilinç düzeylerinin arttırılması gerekliliği aktarılmış, özellikle yol açtığı 

mağduriyetin olası hukuki sonuçlarından çekinme gibi nedenlerle okullarda zorbalığın tespitinden 

imtina edilebildiği belirtilmiştir. Oysa akran zorbalığı vakalarında sorunun süreklilik kazanması halinde 

öğrencilerin psikolojik veya fiziksel şiddet nedeniyle okuldan uzaklaşmaları sonucu ortaya çıkmakta, 

bu şekilde zorbalığa maruz kalan öğrencinin anayasal hakkı olan eğitim hakkına erişimi engellenerek 

ihlal edilmektedir. Yine başvurulara istinaden çocuğu zorbalık mağduru olan velilerin taraflarla iletişim 

kurma çabalarının yeterince desteklenmediği, hatta mağdur tarafın hak arama girişimlerinin önlenmesi 

amacıyla mağdur öğrenciye sınıf değişikliği, okul değişikliği gibi caydırıcı nitelikte alternatif seçenekler 

sunulabildiği, bu durumun sistemde zorbalığın korunduğu yönünde bir algı oluşturarak olumsuz emsal 

teşkil ettiği belirtilmiştir. Ayrıca okullarda gerek mağdur gerekse zorba öğrenciler ile velilerine ve sınıf 

öğretmenlerine konuyla ilgili gerekli ve yeterli düzeyde rehberlik hizmeti sunulması çok önemli bir 

ihtiyaçtır. 

İlişkiler alanında akran zorbalığı, üzerinde çalışılması ve ne tür mekanizmalar ile önlenebileceği 

araştırılması gereken önemli bir konudur.   
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

4.1. Çocuk Politikası 

0-18 yaş dilimindeki çocukların iyi olma hallerini belirleyen alanlarda, farklı coğrafi ve idari

düzeylerde gerekli verilerin toplanması, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen politikaların ve 

uygulamaların takip edilmesi ve değerlendirilmesi için kamu kurumları, sivil toplum ve akademik 

birimlerin de katılımıyla etkili ve çözüm temelli işbirliğine açık bir koordinasyon mekanizması 

oluşturulmalıdır. Koordinasyon, “kurum içi”; “kurumlar arası” ve ‘sektörler arası’ boyutta ele 

alınmalıdır.  

Çocuk politikasının önemli bir bileşeni politika önceliklerinin belirlenmesiyle kamu kaynaklarının 

bu önceliklere göre tahsis edilmesi ve harcamasının da gerçekleştirilmesidir. Bu açıdan farklı kamu 

kurumları tarafından çocuklara yönelik olarak yürütülen hizmetlerin ve harcamaların izlenebilir hale 

getirilmesi önem arz etmektedir. Türkiye’de bu hizmet ve harcamaların kurumlar tarafından şeffaf ve 

ayrıştırılmış şekilde yayımlanıyor olması, çocuğa yönelik program ve hizmetlere ayrılan kaynakların 

hem farklı kurumlar arasında koordineli biçimde yürütülerek etkin bir şekilde kullanılmasına hem de

hizmetlerin nitelik ve etkinliklerinin değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca, yereldeki 

hizmetler dikkate alındığında, merkezi yönetim kurumları kadar mahalli idarelerin harcamalarının da 

çocuk bütçesinin içinde görünür, izlenebilir ve değerlendirilebilir olması önem taşımaktadır.   

ÇHS ve ilgili ek protokollerin toplum gündeminde canlı tutulması ve bilinirlik düzeyinin 

artırılması gerekmektedir. 

Çocuk alanında geliştirilecek bütünlükçü politikalar, Türkiye içindeki bölgeler ve iller arasındaki 

farklılıkları göz önünde alarak, yerel yönetimler, sivil toplum ve akademik birimlerin katılımıyla 

geliştirilmelidir. Tüm çocukları ve kurumları kapsayacak, bağlayıcı, bağımsız, veri tabanlarını 

birleştiren çatı bir çocuk politikası oluşturulmalıdır.  

Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın, ilgili kurumların strateji, mevzuat, faaliyet 

planı, bütçe vb. çalışmalarında referans alınması çocuklara yönelik politika ve hizmetlerin 

oluşturulmasında ve uygulanmasında tutarlılık, bütünsellik ve koordinasyon açısından önem 

taşımaktadır. 
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Çocukların sağlıklı gelişimi için bütüncül politika ihtiyacı bulunmaktadır. Her alan için ortak 

göstergeler belirlenmeli, izleme-değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Çocukların gelişiminin erken 

çocukluk eğitimi, sağlık, beslenme, çocuk koruma gibi ayrı boyutlarda ele alınması yerine çocuğun 

gelişimine bütüncül bakılması gereklidir. Bu nedenle, okul öncesi eğitimin içeriği; güvenliği, fiziksel 

gelişimi (sağlık ve beslenme), bilişsel gelişimi (oyun imkânı ve öğrenme ortamları), dil ve iletişim 

becerilerini, sosyal duygusal gelişimi (sevgi gösterme, çocuğun korunması, öz denetim, sosyal katılım 

vb.), ruhsal gelişimi (çocuğun kültüründe tanımlı olduğu şekilde) kapsamalıdır. Bu doğrultuda eğitim 

içerikleri çocukların bütüncül gelişimini destekleyecek şekilde düzenlenmeli, eğitim ortamları 

oluşturulurken çocukların hem fiziksel hem duygusal gelişimi gözetilmeli, sağlık ve beslenme 

programları ise ücretsiz şekilde uygulanmalıdır. Çocuğun yüksek menfaatini merkeze alan ve çocuğun 

bütünsel gelişimin desteklendiği politikaların uygulanmasında aile bireylerinin ve çocuğu çevreleyen 

diğer sistemlerin etkisi göz önünde bulundurulmalı; onların da katılımını destekleyecek mekanizmalar 

geliştirilmelidir.  

4.2. Maddi Durum 

Çocuk yoksulluğuyla mücadele özellikle nesillerarası yoksulluğun aktarımının önlenmesi ve 

kalıcı yoksulluk koşullarında çocukların etkilenmesini en aza indirmek açısından önemlidir. Bu nedenle 

toplumdaki eşitsizlikleri azaltmak açısından çocuk yoksulluğu izlenmesi gereken en etkin müdahale 

alanlarından biridir.  

Çocukların tüm haklarını yapabilirliklere döndürebilmeleri için ihtiyaç duydukları sosyal 

yardımlara erişimleri sağlanmalıdır. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan 

sosyal yardımlar, merkezi hükümetin programlarıyla koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmelidir. 

Sosyal yardımların sosyal destek ile tamamlandığı, daha bütüncül bir sosyal hizmet politikası olmalıdır. 

Maddi durumu kötü olan çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ücretsiz katılımlarını 

sağlayabilecekleri, GSB’ye ve yerel yönetimlere ait gençlik merkezlerinin sayılarının ve faaliyetlerinin 

arttırılması hedeflenmelidir. 
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4.3. Sağlık 

Çocukların sağlıklı bir biçimde fiziksel gelişimlerini tamamlayabilmelerini sağlayabilmek 

amacıyla gebelikten ergenliğe kadar olan süreçte beslenme destekleri sağlanmalı, anne ve çocuklara 

sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır.  

Sağlıklı beslenme alışkanlıkların kazandırılması amacıyla gerek geleneksel medyada gerek sosyal 

medyada reklamlar ve iletişim faaliyetleri düzenlenmeli ve denetlenmelidir. Çocukların sağlıklı 

beslenme ve besin içerikleri konularında bilinçlenmelerini sağlayacak programlar yürütülmelidir. 

Önleyici sağlık politikaları geliştirilmeli ve çocukların fiziksel aktiviteleri arttırılmalıdır. Bu amaçla spor 

ve oyun sahalarının sayısı arttırılmalıdır. Okulların spor altyapıları iyileştirilmeli ve okul sonrası 

etkinliklere açılmalıdır. Gençlik Merkezleri ve Sporcu Eğitim Merkezleri’nin sayısı arttırılmalıdır. 

Bebeğin sağlıklı beslenmesi amacıyla anne sütünün kullanılması teşvik edilmeli, gerekli yasal 

düzenlemeler yapılmalı ve annelerin bu haklarından yararlanmaları sağlanmalıdır. Kadınların işgücüne 

katılımı çerçevesinde, bakım yükünün hem hane içindeki kız çocuklarına bırakılmaması hem de bakan 

kız çocukları ve bakılan çocukların iyi olma hali açısından hayati olan bebek ve çocuk bakım politikaları 

geliştirilmelidir. 

Tüm ülkede geniş kapsamlı çocuk ruh sağlığı alanında taramalar yapılmalı ve bu konuda önlemler 

alınmalı ve sürdürülebilirlik konusunda kararlı olunmalıdır. Okul öncesi eğitim kurumları ve kreşler sıkı 

denetimlerle denetlenmeli, çalışanlarının çocuk gelişimi ve ruh sağlığı bilgisi olması sağlanmalıdır.  

Televizyon ve medyadaki şiddet içerikli görseller çocuk ruh sağlığı dikkate alınarak denetlenmelidir. 

Toplum, bebek ve çocuk ruh sağlığı konusunda kamu spotlarıyla bilgilendirmelidir.  

Hamile ve lohusaların bedensel sağlıklarının yanı sıra ruhsal sağlıklarına odaklanmalı, doğum 

sonrasında aile ziyaretleri pratikleri yaygınlaştırılmalı ve ruh sağlığı destekleri de bu uygılama 

kapsamına alınmalıdır. Babaların da bu eğitimlere katılmaları sağlanmalıdır. 

Ana baba okullarının artırılması ve ailelerin bu alandaki eğitim programlarına katılımının 

desteklenmesi çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmelerine olanak sağlayacaktır. Çocukların yaşam 

becerilerinin geliştirilmesinin doğumdan itibaren kazandırılması, bu konuda bilgiye sahip olan aile ile  
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sağlanabilir.  Bu şekilde çocukların riskli yaşam tarzlarından korunmasına destek olan bilgi ve beceriler 

kazanması sağlanacaktır, kırılganlıkları güçlendirilecektir.   

Önleyici sağlık politikaları çerçevesinde çocuk ve gençleri düzenli spor yapmaya teşvik etmek, 

sporu sevdirmek, toplumda spor kültürünün yayılmasını sağlamak amacıyla, GSB’nin faaliyetleri bütün 

ülkeye yaygınlaştırılmalı, kırılgan bölge ve mahalleler önceliklendirilmelidir. 

4.3. Eğitim 

Eğitim sisteminde yer alamayan çocukların durumlarına odaklanılmalıdır. Özellikle yoksul ve 

kırılgan gruplarda yer alan çocukların eğitimlerine devam etmeleri için gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır. Bu amaçla rehber öğretmenlerin sayısı ve rehberlik hizmetlerinin niteliği arttırılmalıdır. 

Çocukların eğitim sisteminden kopmalarına yol açan maddi ve benzeri faktörlerin yanı sıra, açık lise ve 

benzeri kurumsal düzenlemeler de gözden geçirilmeli, belli bir yaşa kadar örgün eğitim içerisinde 

kalmaları sağlanmalıdır. Eğitime devamı oranlarını olumlu etkilediği bilinen Eğitim Desteği, Şartlı 

Nakit Transferi, ücretsiz öğle yemeği ve benzeri araçlar daha etkin kullanılmalıdır. 

Eğitim sisteminde özellikle geçmişte lise düzeyinde sunulan açık öğretim imkânının 6. sınıftan 

itibaren uygulanmaya geçirilmesi konusu detaylı incelenmeli, özellikle kız çocuklarının eğitiminin 

olumsuz etkilendiği dikkate alınarak kız çocuklarının okula devamlarının sağlanması için ilave yasal 

düzenlemeyle ailelere yönelik caydırıcı yaptırım uygulanmalıdır.  

Erken çocukluk eğitimi yaygınlaştırılmalıdır. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının 

iyileştirilmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca var olan okul öncesi eğitimin de niteliği değerlendirilmeli, çocuk 

gelişim evreleri ile uyumlu olması için gerekli takipler yapılmalıdır.  Okul öncesi eğitiminde kavramsal 

bilgilere, dil ve iletişim eğitimine öncelik verilmelidir. Ev temelli eğitim programları özellikle babaların 

da dâhil edilmesiyle geliştirilmeli, bu eğitimler çocuk sahibi olmuş ve olacak olan ailelere ücretsiz bir 

şekilde verilmelidir. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, özellikle kırılgan gruplarda okul öncesi 

eğitime devam eden çocuk sayısının arttırılması ve eğitimin içeriğinin iyileştirilmesi hedeflenmelidir.  

Yoksulluk ve eşitsizliğin yaygın olduğu bölgelerde akademik başarıyı arttırmaya yönelik özel 

destek programları geliştirilmelidir. Çocuklarda sağlıklı beslenmeyi desteklemek amacıyla özellikle en 

kırılgan bölgelerdeki okullarda yemek programının başlatılması da bu perspektifte etkili bir müdahale 

programı olarak önerilmektedir. Eğitime destek ödenekleri de uygulamaya konmalıdır.  
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Okullardaki rehberlik servislerinde çalışanlar ve öğretmenler ruh sağlığı alanında sürekli eğitimler 

almalı ve önleyici çalışmalar konusunda bilgilendirilmelidirler. Yine okullarda çocuk ruh sağlığı için 

çok gerekli olan oyun ve bahçe saatlerine  daha çok izin verilmeli, okullar buna göre oyuncak ve oyun 

alanları imkânları sunmalıdır. 

Okul rehberlik hizmetleri her alanda güçlendirilmeli, bu kapsamda sisteme “okul sosyal hizmeti” 

boyutu eklenmelidir.  

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimine dair özel önlemler alınmalı ve mevcut mevzuat 

uygulanmalıdır. 

Öğretmenlerin görev yaptıkları bölgelerde daha uzun süre görev yapmalarına yönelik bütüncül 

destek mekanizmaları geliştirilmeli ve bu bölgelerde öğretmen açığını kapatmaya yönelik tedbirler 

alınmalıdır. Öğretmenlerin niteliği iyileştirilmeli ve öğretmenler yaşam boyu öğrenim halinde olmalıdır.   

Çocuk gelişimiyle uyumlu bir perspektifte değerler eğitiminin çocuklara aktarılması yönünde 

formel ve enformel eğitim modelleri geliştirilmelidir. Sürdürülebilir çevre bilinci ve afetlere hazırlık 

eğitimleri eğitim müfredatında yer almalıdır. Bu eğitimlere yetişkinler de dâhil olmalıdır. 

‘Nitelikli Beden Eğitimi’ uygulamaları çocuklara ve gençlere fiziksel okuryazar 9  olmalarını 

sağlamalıdır. Fiziksel okuryazarlığın yaygınlaştırılması, ilköğretim ve ortaöğretim boyunca beden 

eğitimi müfredatının ana özelliği olarak bulunmalıdır.   

Çocukları eğitim süreçlerine doğrudan katmak amacıyla okullardaki katılım mekanizmalarının 

değerlendirilmesi, okul kulüplerinin çocuk haklarını içerecek ve okul yönetimine öğrencilerin aktif 

katılımını destekleyecek şekilde düzenlenmesi ve güçlendirilmesi önemlidir. Bu mekanizmalar 

çocukların okula olan bağını güçlendirdiği gibi çocukları çok daha fazla sosyal faaliyete yönlendirecek 

ve onların katılımcı vatandaşlar olmaları yönünde önemli bir toplumsallaşma deneyimi kazanmalarını 

sağlayacaktır.  

9
Whitehead tarafından kazandırılan fiziksel okuryazarlık (physical literacy) kavramı;  motivasyon, güven, fiziksel yeterlilik, bilgi ve 

yaşam boyu fiziksel aktiviteyi devam ettirmenin önemini anlayabilme ve farklı hareket biçimlerini anlamak, aktarmak, uygulamak ve 

analiz etmek amacıyla motivasyon ve yeteneklerini sürekli geliştiren kişi olarak tanımlanmıştır (Whitehead, M. 2013, 

https://www.icsspe.org/sites/default/files/bulletin65_0.pdf ). 
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Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için okullardaki öğretmenlerin ve rehberlik servislerinin 

kapasitelerinin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde, nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

Özel yetenekli çocukların keşfedilmesi için Türkiye’ye özgü testler geliştirilmeli, öğretmenler bu 

konuda bilgilendirilmelidir. Tanılı çocuklara yönelik eğitimler geliştirilmeli, bu çocuklara eğitim 

verecek öğretmen sayısı artırılmalı, alternetif yönlendirme süreçleri ve müdahale yöntemleri 

geliştirilmelidir. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)’nin sayısı arttırılmalı, özellikle özel yeteneği 

olan kısıtlı imkânlara sahip çocukların gerekli eğitime erişimleri sağlanmalıdır. 

Çocukların katılabileceği yaz kampları ve benzeri etkinliklerin sayısı arttırılmalı ve ebeveynlerin 

de bu etkinliklere katılabilmesi sağlanmalıdır. 

Göçmen ve geçici koruma altındaki çocukların eğitime erişimindeki sıkıntıların giderilmesine 

yönelik önlemler alınmalıdır. Bu çocukların “çocuk işçiliğine” dâhil olmasının önlenmesi ve eğitime 

erişimleri konusunda özel müdahale yöntemleri belirlenmelidir.  

4.4. Barınma ve Çevre 

Çocukların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri güvenli, güvenlikli, tüm ihtiyaçlarını 

karşılayan ve çocuk dostu park, oyun ve spor alanlarının sayısının artması gerekmektedir. Bu alanlar 

engelli çocukların da yararlanabileceği şekilde tasarlanmalıdır. Kırsal alandaki yerleşim birimlerinde de 

park ve oyun alanlarının sayısı arttırılmalıdır. 

Kentsel dönüşüm sürecinde kentlerin çocuk dostu hale getirilmesi de önceliklendirilmelidir. Yerel 

yönetimlerin de katılımıyla kentlerin güvenli hale gelmesi sağlanmalıdır. Bisiklet yollarının sayısı 

arttırılmalı, yollar ve kaldırımlar çocuk, bebek ve engellilerin kullanabileceği bir hale getirilmelidir. 

Sığınmacı ve mülteci çocukların yaşadıkları yerlerdeki barınma koşullarının iyileştirilmesi 

hedeflenmelidir. 

4.5. Risk ve Güvenlik 

15 yaş altı çocuk işçiliği mevcut yasal düzenlemelerin ışığında tamamen engellenmelidir. 15-18 

yaş arasındaki çocukların istihdamı ise yasanın koyduğu çerçevede çocuğun haklarını, ihtiyaçlarını, 

üstün yararını gözetecek biçimde düzenlenmeli ve denetlenmelidir. Bu düzenlemeler ve denetlemeler 
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mevsimlik, geçici ya da sürekli tarım işçiliği ve aile işletmelerinde ücretsiz çalışan çocukları da 

gözetecek biçimde yapılmalıdır. Çalışan çocukların eğitim sisteminden kopmaları engellenmelidir. 

Toplumsal cinsiyet bağlamında, cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitimleri yaş aralıklarına uygun 

bir biçimde yaygınlaştırılmalıdır. 

Çocukların aşırı teknoloji kullanımları göz önünde tutularak, teknolojinin bilinçli kullanımı 

konusunda eğitimler verilmeli, teknoloji okuryazarlığı arttırılmalıdır. Çocukların teknolojiyi yaşa uygun 

doğru kullanmaları sağlanmalıdır. 

Dezavantajlı çocukların eğitimde tutulabilmesi için öğretmenlerin kapasitesi iyileştirilmeli, 

okulda sosyal hizmet ve hayat boyu öğrenme yaklaşımları yaygınlaştırılmalıdır. Engeli olan çocuklara 

yönelik özel programlar geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Engeli olan çocuklara yönelik 

araştırmaların sayısı arttırılmalı, her alanın engelli dostu hale gelmesi için çaba harcanmalıdır. Engeli 

olan çocukların ailelerine destek verilmeli, bakım yükünün hafifletilmesi için var olan destek 

mekanizmaları arttırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Örneğin işitme engelli çocukların hizmetlere 

ulaşımını desteklemek amacıyla, kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde işaret dili bilen personel 

ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. İşitme engellilere yönelik okulların il bazında yeterliliğinin 

denetimi ve işitme engelli küçük çocukların okul öncesi eğitim ihtiyaçlarının tespiti doğrultusunda 

işitme engellilere yönelik özel eğitim okul sayısının arttırılması; işitme engellilere yönelik alternatif 

istihdam olanakları sunulması suretiyle temel yaşam standartlarının daha fazla desteklenmesi 

önerilmektedir. 

Down sendromu, OSB gibi engel durumlarına sahip çocukların hizmet alımında karşılaştığı 

güçlüklerin ortadan kaldırılması amacıyla sağlık raporlarının hazırlanması başta olmak üzere teşhis, 

tedavi, eğitim, bakım ve sosyal yardım alanlarında engelli çocuklar ve ebeveynlerin yaşamının 

kolaylaştırılması için mevcut prosedürlerin en aza indirilmesini sağlayan uygulamalar teşvik edilmeli, 

buna yönelik başta Çocuk ve Gençler İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) hazırlanmasına yönelik 

olmak üzere olmak üzere yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Gerek bu alana gerekse 

engellilerin bireysel gelişimlerinin yaşlarıyla uygun olmadığı dikkate alınarak eğitim ihtiyacı devam 

eden engellilerin destek eğitiminden faydalanabilmesi için yaş üst sınırının yukarı çekilmesine 

yönelik mevzuat düzenlemesi yapılması önerilmektedir.  
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Suriyeli ve Türkiyeli toplumunun bir arada yaşayabilmesi için sosyal uyum eğitimleri verilmelidir. 

Mahallelerde okul ortamları dışında da bir araya gelme olanakları sağlanmalıdır. Çocuk ve gençleri ortak 

sosyal faaliyetlere özendirmek ve onlara süreçlerde aktif rol vererek uyumlu bir atmosfer yaratılmasında 

değişimin aktörleri olmasını sağlanması hayatidir. 

Göçle gelen çocukların örgün eğitime katılma mekanizmaları travma destek programlarıyla 

güçlendirilmeli, eğitime katılım oranları arttırılmalıdır. Türkçe öğretimi yaygınlaşmalı, öğretmenlere 

Türkçe eğitim verme konusunda eğitim verilmelidir. Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılarak, Suriyeli 

çocukların dil engelini aşması sağlanmalıdır. 

Göçle gelen çocuklar arasında özel ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçları göz ardı edilmemeli, özel 

yetenekli çocukların ihtiyaçlarına odaklanılmalı, engelli çocuklara yönelik özel programlar 

geliştirilmelidir. Göçle gelen çocuklara hizmet verecek dil bilen uzmanların yetiştirilmesine öncelik 

verilmelidir. Geçici koruma statüsündeki ve refakatsiz çocukların da Rehberlik Araştırma Merkezleri 

(RAM)’nden ve BİLSEM’den yararlandırılmaları kolaylaştırılmalıdır. Suriyeli çocukların sağlık 

hizmetlerine erişimi sağlanmalı, aşı eksiklikleri ivedilikle giderilmelidir. Kayıtsız Suriyeli çocuklara 

erişilmesi söz konusu çocukların temel hizmetlere ve gelişim olanaklarına erişmeleri çısından önemlidir. 

Çocuk koruma alanındaki ‘vaka yönetimi süreçleri’nin netleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Mevzuatın gözden geçirilerek iyileştirilmesi; erken uyarı ve erken müdahale sistemlerinin, riski tespit 

edilmiş çocuklara yönelik takip sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Adalet sistemindeki çocuğa dair kurallar ve düzenlemeler iyileştirilmeli, çocuk dostu usul 

kurulları geliştirilmelidir. Çocukla ilgili ceza ve özel hukuk mevzuatı uluslararası standartlara uygun 

şekilde düzenlenmeli, çocuklar için onarıcı adalet uygulamaları geliştirilmelidir. Çocuk mahkemeleri ve 

hakimlerinin sayısı arttırılmalı, çocuklara yönelik rehabilitasyon uygulamalarına önem verilmelidir. 

Adalet sistemi içindeki verilerin sağlıklı bir biçimde düzeltilmesi hedeflenmelidir.  

Çocuk adalet sistemindeki çocuğun etkin korunması için gerekli önlemlerin alınması ve 

kurumlararası işbirliğinin güçlendirilmesi; çocuğa yönelik uygulamaların onarıcı adalet sistemi 

çerçevesinde geliştirilmesi; çocuklara yönelik adli süreçlerde özel önlemlerin etkin hale getirilmesi; 

çocuk mahkemelerinin yaygınlaştırılması, yapısal ve fiziksel sorunların giderilmesi hedefleri 

doğrultusunda çocuğun yüksek yararını gözeten bir biçimde her türlü hizmetin nitelik ve nicelik 

açısından güçlenmesi hedeflerini gerçekleştirme yönünde atılan adımlar sürdürülmeli ve 
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geliştirilmelidir. Özellikle çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin 

bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla kurulan ÇİM’lerin yaygınlaştırılması, etkinliğinin arttırılması, 

bütçelerinin artırılması ve ‘şehir hastaneleri’ modeline entegre edilmesi de önemlidir. Adliyelerde 

çocuklar da dâhil olmak üzere mağdurlara yönelik etkin bir destek sistemi kurulması, bu kapsamda adli 

süreçte çocuğun ifade ve beyanlarının alındığı özel ortamlar olan adli görüşme odalarının da 

yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ayrıca istismar mağduru veya suça sürüklenen çocuklarla temas 

halinde olan tüm kamu görevlilerine çocukların hassasiyeti ve bu çocuklara yaklaşım konusunda 

eğitimler verilmelidir.  

Önleyici nitelikte olan çocuk hukukuna uygun şekilde çocuk adalet sisteminde de koruyucu ve 

destekleyici tedbirlerin öne çıkarılması, çocuklara yönelik bir risk değerlendirme sisteminin 

oluşturulması ve ilgili tüm taraflara etkin bir biçimde uygulanması için gerekli eğitimlerin verilmesi 

önerilmektedir. 

Çocuk yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi için sivil toplumun ve kamu kurumlarının çocuk 

evlilikleri konusunda ortak dil ve kavramların geliştirilerek kullanılması, dokümantasyon, izleme, 

deneyim paylaşımı, çocuk adalet sistemi, toplumsal cinsiyet eşitliği,  kız çocuklarını güçlendirilmesi 

gibi öne çıkan alanlarda toplum tabanlı önleme çalışmaları yürütülmesinin teşviki yararlı olacaktır. 

Ayrıca örgün ve yaygın eğitim programlarında toplumsal cinsiyet eşitliği içerikli derslere yer verilmesi 

ve çocuk evliliklerini özendiren yayınlar açısından medya kuruluşlarının olumsuz etkisine yönelik özel 

tedbirlerin geliştirilmesi ve bunların kamuoyu gündemine getirilmesi önerilmektedir.  

Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadelede çocuk evlilikleri konusunda geliştirilecek strateji ve 

politikalar açısından bölgesel farklılıkları gözeten yerel stratejilerin oluşturulması önerilmektedir. Erken 

yaşta ve zorla evlendirilen veya evlendirilme riski altında bulunan çocukların vaka takibinin etkin 

yapılması  amacıyla  hizmet  modelinin  güçlendirilmesi ve denetlenmesi; söz  konusu çocuklara  
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yönelik psikolojik, hukuki ve ekonomik destek konularında danışma hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve 

özellikle yerel yönetimlerin bu alandaki hizmetlere öncelik vermesi ile kız çocuklarının güçlendirilmesi 

için önemli olan yaşam becerileri eğitimine ve ergen farkındalığının sağlanmasına yönelik programlara 

özellikle yer verilmesinin teşviki önerilmektedir.  

4.6. Katılım 

Gönüllülük vasıtasıyla çocuklara aktif vatandaşlık bilinci arttırılmalıdır. Gönüllülük eğitimi okul 

müfredatlarına alınmalıdır. 

Çocuklara yönelik proje, politika ve programların tasarım sürecinde çocukların da görüşlerinin 

alınacağı katılımcı bir yaklaşım izlenmelidir. Toplumsal cinsiyet her türlü planlama sürecinde göz 

önünde tutulmalıdır. Kamu kurumlarının veya yerel yönetimlerin çocuklara yönelik organizasyonlarına 

engelli (işitme, görme, bedensel vb.) çocukların da katılımını sağlamak amacıyla erişilebilirlik 

düzenlemelerinin yapılması ve destekleyici personel (işaret dili tercümanı vb.) ihtiyacının giderilmesi 

yönünde zorunluluklar getirilmesi gerekmektedir.  

4.7. İlişkiler 

Ergenlerin duygu durumları konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Bu konuda 

öğretmenler ve okul yöneticileri eğitilmelidir. 

Okul idarecileri başta olmak üzere öğretmenler, veliler ve öğrencileri kapsayan bir eğitim 

programı dâhilinde akran zorbalığı hakkında bilgilendirme yapılması, farkındalık oluşturulması ve 

okullarda akran zorbalığını önlemeye yönelik mekanizmaların sistematik ve güncel bir program 

dâhilinde ele alınarak geliştirilmesi önerilmektedir. 

Hane ortamının çocuğu destekleyici şekilde geliştirilmesi için uygun materyallerin ev ortamında 

bulunması amacıyla çocukların gelişim düzeylerine uygun materyalleri içeren paketlerin düzenli 

aralıklarla hanelere ulaştırılmasını sağlayacak yöntemler araştırılmalıdır. 

Bağımlılık konusunda okul temelli önleme çalışmaları daha etkin ve yaygın olarak revize 

edilmelidir. Çocukların okul dışındaki zamanlarının yapılandırılması ve sosyal destek mekanizmalarının 

kurulmasına yönelik kamu kurumları koordinesinde koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi 

gerekmektedir.  
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Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının ihtiyaçlarının, özellikle çocuğun korunmaya 

alınması ve evlat edinilmesine yönelik sorunlarının dikkate alınması ve gerekli çözümler üretilmesi 

gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda ASPB’nın yurt dışı teşkilatı yaygınlaştırılarak, gerekli sosyal 

desteği sağlayacak düzenlemeler yapılması önerilmiştir. 

Sonuç olarak, çocukların sağlıklı gelişimi için bütüncül politika ihtiyacı ortadadır. Her alan için 

ortak göstergeler belirlenmeli, izleme-değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Çocuğun yüksek 

menfaatini merkeze alan ve çocuğun bütünsel gelişimin desteklendiği politikaların uygulanmasında aile 

bireylerinin ve çocuğu çevreleyen diğer sistemlerin etkisi göz önünde bulundurulmalı; onların da 

katılımını destekleyecek mekanizmalar geliştirilmelidir. Raporda detaylı olarak ele alınan tüm başlıklar 

çerçevesinde, 0-18 yaş dilimindeki çocukların iyi olma hallerini belirleyen alanlarda, farklı coğrafi ve 

idari düzeylerde gerekli verilerin toplanması, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen politikaların 

ve uygulamaların takip edilmesi ve değerlendirilmesi için kamu kurumları, sivil toplum ve akademik 

birimlerin de katılımıyla etkili ve çözüm temelli işbirliğine açık bir koordinasyon mekanizması 

oluşturulmalıdır. Çocuk alanında geliştirilecek bütünlükçü politikalar, Türkiye içindeki bölgeler ve iller 

arasındaki farklılıkları göz önünde alarak, yerel yönetimler, sivil toplum ve akademik birimlerin 

katılımıyla geliştirilmelidir. Tüm çocukları ve kurumları kapsayacak, bağlayıcı, bağımsız, veri 

tabanlarını birleştiren çatı bir çocuk politikası oluşturulmalıdır.  
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