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Çocuklarımıza da�r en öneml� ödev�m�z
onların sağlıklı ve güven dolu b�r ortamda
yet�şmeler�n� sağlamaktır. Doğaları gereğ�
kend�ler�n� koruyamayacak durumda olan
tüm çocuklarımız �ç�n, bu ödev, b�zlere,
Anayasamızda açıkça ver�lm�şt�r. Ülkem�z�n
sağlıklı nes�llerle sağlıklı b�r gelecek �nşa
edeb�lmes� hedef�yle bu vaz�fey� gönül
vererek üstlen�yoruz.

23 m�lyon çocuk nüfusumuzun korunması
�ç�n, çalışmalarımızı, ülkem�zde ve dünyada
çocuk koruma uygulamalarının geçm�şten
bugüne oluşturduğu deney�mlerden
faydalanarak, mevcut uygulamaları
yakından tak�p ederek, b�l�msel ve
teknoloj�k gel�şmeler�n sunduğu olanakları
değerlend�rerek ve alanında uzman k�ş� ve
kurumlarla �şb�rl�ğ� hal�nde sürdürüyoruz.

Bu yaklaşımla mevcut çocuk koruma
s�stem�m�zde son 18 yılda gerçekleşen
dönüşümlerle, ev t�p� kuruluş bakımına
geç�ş�n tamamlanması, çocukların a�leler
yanında bakımlarını destekleyecek
uygulama modeller�n�n zeng�nleşmes�,
koruyucu a�le s�stem�n�n gel�şt�r�lmes�,
koruyucu ve önley�c� h�zmetler�n
yaygınlaşması başta olmak üzere öneml�
�lerlemeler kayded�lm�şt�r.

Çocukların �hmal, �st�smar ve tüm r�sklerden
korunab�lmes� çok d�s�pl�nl� ve çok aktörlü,
b�r alandır. Çocuk koruma s�stem�n�n
sadece kamu kurumlarını da değ�l
toplumun tüm aktörler�n�, s�v�l toplum
kuruluşlarını ve tek tek b�reyler ve bütün b�r
toplumu kapsayan; heps�n�n �şb�rl�ğ� hal�nde
çalışmasını, b�rb�r�ne kenetlenmes�n�
zorunlu kılan b�r alan olduğu aş�kârdır.

Bakanlığımız bu bütünlüklü s�stem�n
yüksek düzeyde vücut bulması, koruma
s�stem�n�n parçası olan her b�r halkanın
etk�n şek�lde s�steme dâh�l ed�lmes� hedef�
�le h�zmetler�n� planlamaktadır. Bu
kapsamda çocukların, a�leler�n ve toplumun
farkındalığını arttırmaya yönel�k �lg�l� kamu
kurum ve kuruluşları, ün�vers�teler ve s�v�l
toplum kuruluşlarıyla �ş b�rl�ğ� hâl�nde
öneml� çalışmalar yürütülmekted�r.

Bu k�tapçığın yayına hazırlanmasında
katkısı olan çalışanlarımıza, �şb�rl�ğ� hal�nde
çalıştığımız kurum tems�lc�ler�ne ve tüm
çocuklarımıza gönülden teşekkürler�m�
sunarım.

Sunuş

Zehra Zümrüt SELÇUK
 T.C. A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı



Çocukların en �y� şek�lde yet�şt�r�lmes�,
korunması ve çocuklara ver�len değer ve
sevg� konularında her zaman t�t�zl�k ve
hassas b�r yaklaşım serg�leyen b�r kültüre
sah�b�z.

Çocuklarımızın her türlü �hmal ve
�st�smardan korunarak sağlıklı gel�ş�m�n�
tem�n etmek üzere;   ulusal pol�t�ka ve
stratej�ler�n bel�rlenmes� amacıyla gerekl�
çalışmaları yaparak, çocuklara yönel�k
sosyal h�zmet ve yardım faal�yetler�n�
sürdürmektey�z.

Bu alandak� faal�yetler�m�z� sosyal d�yalog
çerçeves�nde uluslararası kuruluşlar dâh�l
olmak üzere �lg�l� kurum ve kuruluşlarla �ş
b�rl�ğ� �ç�nde gerçekleşt�rmektey�z.

Yayınladığımız bu k�tapçıkta Bakanlığımızın
çocuk �hmal ve �st�smarına yönel�k
kurumsal  yaklaşımı  �le  Bakanlığımızca  su-

nulan h�zmetler ayrıntılı olarak ele
alınmaktadır. Bu ves�le �le Bakanlığımızın
çocuğa yaklaşımının, yürütülen faal�yetler�n
ve hedefler�n�n çocuk koruma s�stem�
halkasında yer� bulunan kurumlar ve
b�reylere ulaşmasının sağlanması, çocuk
koruma s�stem� etrafındak� farkındalığın ve
kenetlenmen�n b�r adım daha �lerlet�lmes�
en öneml� hedef�m�zd�r. Çocuklara güven
verecek, çocuğun üstün yararının hayatın
her alanında yaşam bulması ve
çocuklarımızın r�sklere karşı korunab�lmeler�
yolunda en öneml� gücümüz bu
kenetlenmen�n büyümes� olacaktır. 

Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz bu
çalışmanın ülkem�ze hayırlı olmasını
temenn� eder, çocuklarımız �ç�n salgın
dönem�nde gayretle çalışan tüm çalışma
arkadaşlarımıza gönülden teşekkürler�m�
sunarım.

Ön Söz

Zel�ha SAĞLAM
Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü



Dünya’da olduğu g�b� ülkem�zde de çocuk refahı; eğ�t�m, sağlık, adalet ve çocuk koruma
h�zmetler� olarak dört boyutta değerlend�r�lmekte ve �zlenmekted�r. Çocukların doğası gereğ�
korunmaya muhtaç olmaları ve toplumun geleceğ�n� oluşturmaları gerçeğ�nden hareketle,
�lg�l� tüm kurumların ortaklaşa, ayrıntılı ve mult�d�s�pl�ner b�r şek�lde çalışarak müdahale
programları gel�şt�rmeler�; çocuk koruma s�stem�n�n oluşturulması ve sorunsuz b�r şek�lde
devam ett�r�lmes� açısından, büyük önem arz etmekted�r. Çocuk refahı alanında çocuk
koruma h�zmetler�n�n sunumundan, �zleme ve koord�nasyonundan sorumlu olan A�le,
Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından; çocuğun korunması alanında
gel�şt�r�len sosyal pol�t�kalar ve yasal düzenlemelerle b�rl�kte, a�leler�n güçlend�r�lmes� ve
toplumun b�l�nçlend�r�lmes� çalışmaları yürütülmekted�r. Bu bağlamda çocuk koruma alanını;
koruyucu önley�c� h�zmetler, a�le odaklı bakım ve kurumsal bakım h�zmetler� olarak
yapılandıran AÇSHB, çocuk �hmal ve �st�smarı konusunda, koruyucu önley�c� h�zmetler�
yürütme, �k�nc�l örselenmey� önleme, müdahale etme ve güçlend�rme çalışmalarını
öncel�klend�rmekted�r. Bu yayında AÇSHB’n�n çocuk �hmal ve �st�smarı konusuna kurumsal
yaklaşımının ve yürüttüğü h�zmetler�n sunumu amaçlanmıştır.

Anahtar Kel�meler: Çocuk; çocuk �st�smarı; koruma; önleme ve kontrol 

As �n the world, ch�ld welfare �n our country �s evaluated and mon�tored �n four d�mens�ons as
educat�on, health, just�ce and ch�ld protect�on serv�ces. Based on the fact that ch�ldren are �n
need of protect�on by the�r nature and form the future of soc�ety, all relevant �nst�tut�ons
work together �n a jo�nt, deta�led and mult�d�sc�pl�nary way to develop �ntervent�on
programs; It �s of great �mportance �n terms of establ�sh�ng and ma�nta�n�ng a ch�ld
protect�on system. The M�n�stry of Fam�ly, Labor and Soc�al Serv�ces, respons�ble for the
prov�s�on of ch�ld protect�on serv�ces, mon�tor�ng and coord�nat�on �n the f�eld of ch�ld
welfare; In soc�al pol�c�es developed �n the f�eld of ch�ld protect�on, legal arrangements,
efforts are made to strengthen fam�l�es and ra�se awareness of the soc�ety. In th�s context,
the M�n�stry, wh�ch conf�gures the ch�ld protect�on area as prevent�ve serv�ces, fam�ly-
or�ented care and �nst�tut�onal care serv�ces, pr�or�t�zes the efforts to carry out prevent�ve
serv�ces, prevent secondary secondary abuse, �ntervene and strengthen the ch�ld neglect
and abuse. In th�s art�cle, �t �s a�med to present the M�n�stry's �nst�tut�onal approach to ch�ld
neglect and abuse and �ts serv�ces.

Keywords: Ch�ld; ch�ld abuse; protect�on; prevent�on and control 
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1

GİRİŞ

Günümüz toplumlarında, özell�kle
gel�şmekte olan ülkelerde, çocukların
yaşamakta olduğu c�nsel, f�z�ksel ve
duygusal �st�smarın yanı sıra; çocuk �şç�l�ğ� ve
sokakta çalışan/çalıştırılan çocuklar g�b�
sorunlar hızla artmaktadır. Bu nedenle
modern devlet�n çocuğa karşı görev�
bedensel, duygusal, z�h�nsel ve ahlâkî
güvenl�ğ�ne, d�ğer b�r dey�şle “�y�l�k hal�ne”
özen göstermek bakımından, yalnızca
çocuğa bakım veren yet�şk�nler�
desteklemek ve denetlemek değ�ld�r. Devlet
aynı zamanda çocukların b�reysel özell�kler�
doğrultusunda sağlıklı gel�şmeler�n�n garant�
altına alınmasını, kaynaklardan sağlıklı b�r
şek�lde yararlanab�lmes�n� ve sosyal refahını
sağlamakla yükümlüdür (1). Doğaları gereğ�
kend�ler�n� r�sklere karşı koruyamayacak
durumda olan çocukların sağlıklı b�r şek�lde
korunab�lmeler�, gel�şeb�lmeler� ve
yet�şeb�lmeler� ülkem�z de dah�l olmak üzere
günümüz toplumlarının üzer�nde çalıştığı en
öneml� konulardan b�r�d�r.

Çocukların her türlü �hmal ve �st�smardan
korunmasını öncel�klend�ren ve Türk�ye’n�n
de  taraf   olduğu   B�rleşm�ş   M�lletler  Çocuk

Haklarına Da�r Sözleşme, 18 yaşına kadar her
�nsanın çocuk olduğunu tanımlamıştır (2).
Türk�ye’de de 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun
6 ıncı ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma
Kanununun 3 üncü maddes�ne göre çocuk;
daha erken yaşta erg�n olsa dah�   on   sek�z  
 yaşını doldurmamış k�ş�y� �fade eder (3).
Günümüzde dünya üzer�nde 2 m�lyara yakın
çocuk olduğu tahm�n ed�lmekte olup 2018
yılı ver�ler�ne göre Türk�ye’de 82 m�lyonu
aşan nüfusun yaklaşık 23 m�lyonunu
çocuklar oluşturmaktadır (4).

Yıllara göre bakıldığında 1970 yılında
Türk�ye’de toplam nüfusun %48,5’�n�, 1990
yılında %41,8’�n� 2007 yılında %31,6’ını ve 2018
yılında �se %28’�n� çocukların oluşturduğu
görülmekted�r. Türk�ye İstat�st�k
Kurumu’nun (TÜİK)’�n yayınlamış olduğu
nüfus projeks�yonlarının yer aldığı Şek�l 1’de
yer alan ver�lere göre Türk�ye’dek� çocuk
nüfusunun 2040 yılında %23,3, 2060 yılında
%20,4 ve 2080 yılında %19 olacağı
öngörülmekted�r (5).

Türk�ye’de yaklaşık 23 m�lyon olan çocuk
nüfusu   �çer�s�nde   2020  yılı  �t�bar�yle  13.596



çocuğun devlet koruması altında
bulunduğu; korunma ve bakım altında
bulunan çocukları da �çerecek şek�lde bütün
çocuklara yönel�k h�zmetlerden ve yen�
sosyal h�zmet pol�t�kaları oluşturulmasından
AÇSHB sorumludur.

Çocukların  �hmal  ve  �st�smardan korunarak

sağlıklı b�r şek�lde gel�ş�mler�n� sağlamak
amacıyla; ulusal düzeyde sosyal pol�t�kaların
ve stratej�ler�n oluşturulmasını sağlamak,
rehab�l�tasyon ve bakım h�zmet� vermek ve
bu doğrultuda yürütülen çalışmaları
koord�ne ederek sosyal h�zmet ve yardım
faal�yetler�n� sürdürmek de AÇSHB’n�n görev
alanındadır.
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1.1. TÜRKİYE’DE ÇOCUK KORUMA
HİZMETLERİNE TARİHSEL BAKIŞ 

Çocuğun korunmasına yönel�k 20. yüzyılın
başlarında ortaya çıkan çocuk koruma
kavramı �le b�rl�kte tüm dünyada çocuk
haklarına �l�şk�n farkındalık oluşmaya
başlamıştır. Bununla b�rl�kte pek çok ülke,
çocukları koruma yönünde kend�
s�stemler�n� gel�şt�rmeye yönel�k çalışmalar
yapmışlardır (1).

Ülkem�zde çocuğun korunmasına yönel�k
h�zmetler Cumhur�yet önces� dönemlere
dayanmakla b�rl�kte bu dönemlerdek�
koruma anlayışının yoksulların,
k�mses�zler�n korunup kollanması
hususundan hareketlend�ğ�, daha çok
hayırseverl�kle �l�şk�l� olduğu ve günümüz
s�v�l toplum hareketler� n�tel�ğ�nde vakıf,
cem�yet g�b� yapılarda sürdürüldüğü, sosyal
pol�t�kalarda yaşanan gel�şmeler
sonucunda kurumsallaşmaya �ht�yaç
duyduğu görülmekted�r. Islahhaneler,
Darül Aceze, Darül Eytam ve H�maye-� Etfal
Cem�yet� g�b� toplumsal yapılanmalar �le
günümüzdek� korunmaya muhtaç
çocuklara yönel�k kuruluş  bakım  h�zmetle-

r�n�n temel� atılmıştır. H�maye-�  Etfal
Cem�yet�ne 1981 yılında kamu yararına
kuruluş statüsü ver�lm�ş ve bu kuruluş 1983
yılında genel sosyal h�zmetler� de �ç�ne
alacak şek�lde gen�şlet�lerek (Mülga) Sosyal
H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme Kurumu
(SHÇEK) adını almıştır. Kurumun 2828 sayılı
Sosyal H�zmetler Kanunu �le yasal zem�n�
oluşturulmuş ve kurum tüm sosyal h�zmet
alanlarında faal�yet gösteren b�r genel
müdürlük şekl�nde 2011 yılına kadar h�zmet
verm�şt�r. 2011 yılında 633 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) �le (Mülga)
A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı adıyla
kurulmuş olan Bakanlık 2018 yılında 703
Sayılı KHK �le A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı adını almıştır (6). 

Bugün �t�barıyla çocuğa yönel�k tüm
h�zmetler�n koord�nasyonu, 5395 sayılı
Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) çerçeves�nde
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
çatısı altında oluşturulan Çocuk H�zmetler�
Genel Müdürlüğü (ÇHGM) tarafından
yürütülmekted�r (7).

3



1.2. ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI
NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çocuk �hmal ve
�st�smarını; 18 yaşın altındak� çocukların
sağlıklarına ve hayatta kalmalarına, �y�l�k
haller�ne, gel�ş�mler�ne, hays�yetler�ne ve
�l�şk�ler�ndek� güven duygularına zarar
veren her türlü duygusal ve/veya f�z�ksel
kötü muamele, c�nsel �st�smar, �hmal, t�car�
ya da d�ğer sömürü türler� olarak
tanımlamaktadır (8).

Çocuğun barınma, beslenme, sağlık,
eğ�t�m, sosyal ve duygusal gel�ş�m
�ht�yaçlarının b�r yet�şk�n tarafından b�lerek
ya da b�lmeyerek karşılanmaması olarak
tanımlanan çocuk �hmal�, b�r çocuğun �y�l�k
hal�n� olumsuz yönde etk�leyen c�dd� b�r
sorundur. 

Çocuk �st�smarı �se çocuğun  korunup,
kollanması ve gel�ş�m�nden sorumlu
yet�şk�nler ya da başka k�ş�lerce, f�z�ksel
ve/veya ruhsal sağlıklarına zarar verecek,
gel�ş�m süreçler�n� olumsuz yönde
etk�leyecek şek�lde uygulanan f�z�ksel,
ps�koloj�k ya da c�nsel tutumlardır (8).

Çocuk �hmal ve �st�smarının tanılanmasında
r�sk altında bulunan çocukların tesp�t
ed�lmes�, alanında uzman k�ş�lerce, çocuğun
öyküsünün kapsamlı şek�lde
değerlend�r�lmes�, sağlık kurumlarına
zamanında başvurulması ve şüphel� travma
durumlarının ayrıntılı �ncelenmes� son
derece öneml�d�r (9).
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1.3. AÇSHB’NİN ÇOCUK İHMAL VE
İSTİSMARI KONUSUNDA KORUMA,

BAKIM, ÖNLEME VE REHABİLİTASYON
HİZMETLERİ İLE İLGİLİ KURUMSAL

YAKLAŞIMI

AÇSHB’n�n yetk�, görev ve sorumlulukları
10.7.2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resm�
Gazete’de yayımlanan 1 No’lu
Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames� �le
bel�rlenm�şt�r. Buna göre Bakanlığın çocuk
alanında görev� ve sorumluluğu;
“çocukların her türlü �hmal ve �st�smardan
korunarak sağlıklı gel�ş�m�n� tem�n etmek
üzere; ulusal pol�t�ka ve stratej�ler�n
bel�rlenmes� amacıyla gerekl� çalışmaları
koord�ne etmek, çocuklara yönel�k sosyal
h�zmet ve yardım faal�yetler�n� yürütmek,
bu alanda �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları
�le gönüllü kuruluşlar arasında �ş b�rl�ğ� ve
koord�nasyonu sağlamak” olarak
bel�rlenm�şt�r. Bu doğrultuda Bakanlık
tarafından çocuklara yönel�k yürütülen
h�zmetler Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğü sorumluluğunda, �lg�l� b�r�mlerle
koord�nel� şek�lde, çocuğun üstün yararı ön
planda   tutularak,  çocuk  hakları  doğrultu-

sunda ve a�le odaklı yaklaşım öncel�ğ�
çerçeves�nde gerçekleşt�r�lmekted�r (10).
AÇSHB bu çerçevede üst pol�t�ka belgeler�
olan kalkınma planına ve dönüşüm
programlarına çocuk alanıyla �lg�l� hedefler
ve eylemler eklem�şt�r.

AÇSHB’nın, Türk�ye Cumhur�yet�
Cumhurbaşkanlığı Stratej� ve Bütçe
Başkanlığınca hazırlanan On B�r�nc�
Kalkınma Planı (2019–2023) çerçeves�nde
çocuklara yönel�k pol�t�ka ve tedb�rler�n
temel amacı çocukların üstün yararı
temel�nde �y� olma haller�n�n
desteklenmes�, potans�yeller�n�
gerçekleşt�rmeye yönel�k �mkânların
artırılması ve fırsat eş�ts�zl�ğ�n�n azaltılması
olarak bel�rlenm�şt�r. Bu doğrultuda
bel�rlenen pol�t�ka ve tedb�rler
�ncelend�ğ�nde doğrudan çocuk �hmal ve
�st�smarı �le mücadeleyle �lg�l� olan pol�t�ka
ve tedb�rler aşağıda ver�lmekted�r (11).
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■  Erken dönem çocuk bakım, eğ�t�m ve
gel�ş�m�ne yönel�k h�zmetler�n sunumu �le
er�ş�leb�l�rl�ğ�n�n artırılması ve n�tel�ğ�n�n
yükselt�lmes� sağlanacaktır.

■ Doğum önces�nden başlamak üzere anne
baba eğ�t�mler� artırılacaktır. 

■  Anne babalara yönel�k olarak çocukların
yaş ve gel�şme düzeyler�ne uygun
beslenme, büyüme, eğ�t�m ve oyun �çer�kl�
materyaller gel�şt�r�lecekt�r. 

■  Erken çocukluk dönem� bakım ve eğ�t�m
h�zmet� veren kurumlar açısından ortak b�r
düzenleme yapılacak, bu kurumların
açılmasına ve faal�yet göstermes�ne yönel�k
kr�terler h�zmet çeş�tl�l�ğ�ne �mkân
tanıyacak şek�lde bel�rlenecekt�r.

■  Erken çocukluk dönem� bakım ve eğ�t�m
h�zmet� veren kurumların sayıları artırılacak
ve h�zmet sunum modeller�
çeş�tlend�r�lecek, denet�mler� artırılacaktır. 

■ Çocukların f�z�ksel, sosyal ve z�h�nsel
gel�ş�mler�n� destekley�c� kültürel, sanatsal,
b�l�msel ve sport�f faal�yetler özend�r�lecek,
yaygınlaştırılacak ve er�ş�leb�l�r hale
get�r�lecekt�r. 

■ Çocukların sport�f, sanatsal, kültürel ve
b�l�msel akt�v�telere yönelmes�n� özend�r-
meye yönel�k uygulamalar gel�şt�r�lecekt�r. 

■ Yoksulluğun nes�ller arası aktarımını
azaltmak ve fırsat eş�tl�ğ�n� artırmak üzere
çocukların b�reysel �ht�yaçlarına yönel�k
uygulamalar hayata geç�r�lecekt�r.

■  Erken çocukluk dönem�nden başlamak
üzere çocukların eğ�t�m hayatlarındak� yok-

sunlukları d�kkate alınarak serv�s, eğ�t�m
materyal�, beslenme vb. b�reysel
�ht�yaçlarını g�dermey� sağlayacak farklı ve
esnek uygulamalar gel�şt�r�lecekt�r.

■  Kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar �ç�n
koruyucu ve önley�c� h�zmetlere er�ş�m�
artırmaya ve fırsat eş�tl�ğ�n� sağlamaya
yönel�k çalışmalar yapılacaktır. 

■ Başta sokakta, ağır ve tehl�kel� �şlerde, a�le
�şler� dışında ücret karşılığı, gez�c� ve geç�c�
tarım �şler�nde olmak üzere çocuk �şç�l�ğ� �le
mücadele ed�lecekt�r.

■ Çocuk �şç�l�ğ� �le mücadele alanında
toplumsal b�l�nç gel�şt�r�lecekt�r. 

■  Çocuk İşç�l�ğ� �le Mücadele B�r�mler� 81
�lde yaygınlaştırılacak, yerelde çocuk �şç�l�ğ�
�le mücadele alanında çalışan �lg�l� kurum
ve kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� ve koord�nasyonun
gel�şt�r�lmes� �ç�n daha etk�n hale
get�r�lecekt�r.

■  Sokakta çalıştırılan veya çalıştırılma r�sk�
olan çocuklara yönel�k olarak koruyucu ve
önley�c� h�zmetler kapsamında mob�l
ek�pler güçlend�r�lecekt�r.

■  Mevs�ml�k gez�c� tarımda çalışan a�leler�n
çocuklarının gel�ş�mler�ne katkı sağlayacak
faal�yetler düzenl� ve sürekl� hale get�r�lecek
ve çocukların bu �mkânlara er�ş�m�
artırılacaktır.

■ R�sk altındak� çocuklara yönel�k ps�koloj�k
destek programları yaygınlaştırılacak ve
bakım h�zmetler� �ht�saslaştırılmaya devam
ed�lecek, alanda çalışan personel�n n�tel�ğ�
ve n�cel�ğ� artırılacaktır. 

■  Çocuk Koruma Kanununda öngörülen
çocuklara özgü tedb�rler�n uygulanması ve
tedb�r kararlarının �zlenmes�ne �l�şk�n me-
kan�zmaların gel�şt�r�lmes� sağlanacaktır.

Doğrudan Çocuk İhmal ve
İst�smarı �le Mücadeleyle İlg�l�
Olan Pol�t�ka ve Tedb�rler:
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■  Çocukların suça maruz kalmalarının
önlenmes�ne yönel�k olarak kurumların
kapas�tes� artırılacaktır. 

■  Koruma ve bakım altındak� çocukların
erken çocukluk dönem�nden başlayarak
eğ�t�m sev�yeler�n� yükseltmeye, sosyal ve
b�reysel gel�ş�mler�ne hız kazandırmaya
yönel�k çalışmalar artırılacak, bakım sonrası
süreçte sosyal hayata uyumları
desteklenecekt�r.

■  Çocuk Destek Gel�ş�m ve Eğ�t�m
Programının etk�nl�ğ� artırılacaktır.

■ Korunmaya �ht�yacı olan çocuklara yönel�k
a�le odaklı h�zmetler�n gel�şt�r�lmes� ve
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

■  Koruma altındak� çocukların a�le odaklı
h�zmetlerden faydalanması artırılacak,
koruyucu a�le h�zmet model�n�n
güçlend�r�lmes� ve yaygınlaştırılmasına
yönel�k eğ�t�m, b�l�nçlend�rme ve tanıtım
faal�yetler� gel�şt�r�lecekt�r.

■  Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet�n�n
sosyal destek boyutu güçlend�r�lecekt�r.

■  Çocuğa yönel�k �hmal, �st�smar ve ş�ddet�
önleyecek program ve uygulamalar
gel�şt�r�lecek, r�sk altındak� çocuklara ve
a�leler�ne yönel�k h�zmetler �le ps�ko-sosyal
destek programları yaygınlaştırılacaktır. 

■ Çocuğa yönel�k �hmal, �st�smar ve ş�ddet�n
nedenler�n� �çeren ve mevcut durumu
tesp�t eden b�l�msel araştırmalar
yapılacaktır. 

■  Erken çocukluk dönem�nden başlamak
üzere çocuklara �hmal, �st�smar ve ş�ddet
konularında farkındalık eğ�t�mler� ver�lecek,
çocukların yaşam becer�ler�
güçlend�r�lecekt�r.

■ Çocuklarla çalışan profesyoneller�n �hmal,
�st�smar ve ş�ddet� tesp�t etme ve gerekl�
yönlend�rmey� yapma kapas�teler�n�
artırmaya yönel�k programlar
düzenlenecekt�r. 

■  Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�mler�n�n güçlend�r�lmes�
ve etk�l�l�ğ�n�n artırılmasına yönel�k
çalışmalar yürütülecekt�r. 

■  Mob�l Çocuk H�zmet B�r�mler�
yaygınlaştırılacak ve güçlend�r�lecekt�r. 

■  Çocukların ve ebeveynler�n �ht�yaçları
doğrultusunda ps�ko-sosyal destek
h�zmetler� yaygınlaştırılacak, r�skl� ve a-t�p�k
gel�ş�m gösteren çocuklara uygun
gel�ş�msel müdahaleler, �zlenme ve
yönlend�rmeler yapılacak, çocuklar arasında
sağlık, sosyal medya ve hukuk okuryazarlığı
artırılacaktır. 

■ Okullarda ve sosyal h�zmet merkezler�nde
sağlık, beslenme, hukuk ve sosyal medya
okuryazarlığı becer�ler�n� güçlend�recek
program ve faal�yetler yürütülecekt�r.

■  Çocukların, sağlıklı gel�ş�mler�n� olumsuz
etk�leyecek oyun ve d�j�tal uygulamalar �le
k�tap, sosyal medya g�b�
yayın �çer�kler�nden korunmasına yönel�k
tedb�rler alınacaktır.

■  Çocukların d�j�tal r�sklerden, yazılı ve
görsel medyanın zararlarından
korunmasına yönel�k çalışmalar
artırılacaktır.

■  Uluslararası veya geç�c� koruma altında
olan çocukların toplumla bütünleşmeler�n�
ve akranlarıyla ortaklıklar kurmalarını
sağlamak üzere, yaşam becer�ler�n� ve
kültürler arası etk�leş�m� artıracak
programlar sürdürülecekt�r.
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■  Uluslararası veya geç�c� koruma altında
olan çocuklara yönel�k sosyal uyum
programları yaygınlaştırılacaktır.

■  Refakats�z çocuklara yönel�k h�zmetler�n
sunumunda �lg�l� kurumların daha etk�n
çalışması sağlanacaktır.

■  Bağımlılıkla mücadele amacıyla
çocuklara, a�lelere ve çocuklarla çalışan
profesyonellere yönel�k b�l�nçlend�rme
çalışmaları ve eğ�t�mler sürdürülecekt�r.11 

Y�ne b�r üst pol�t�ka belges� olarak
hazırlanan Öncel�kl� Dönüşüm Programları
�ncelend�ğ�nde Bakanlığın sorumlu olduğu
eylemler �çer�s�nde çocuk �hmal ve
�st�smarının önlenmes�ne yönel�k olarak
aşağıdak� amaçların yer aldığı
görülmekted�r.12 

■  A�le �ç� ş�ddet�n, �hmal ve �st�smarın
önlenmes�ne yönel�k çalışmaların etk�nl�ğ�
artırılacaktır.

■  Çocuğa yönel�k �hmal ve �st�smarı
önleyecek mekan�zmalar gel�şt�r�lecekt�r.

■  Çocuk Destek Merkezler� (ÇODEM)’ler
yaygınlaştırılacaktır.

■  Suç mağduru ve suça sürüklenm�ş
çocuklara yönel�k etk�n b�r rehab�l�tasyon
programı uygulanacaktır.

■  R�sk altındak� çocuklara yönel�k
h�zmetler güçlend�r�lecekt�r (12).

Bahs� ed�len üst pol�t�ka belgeler�
doğrultusunda Bakanlığının çocuk koruma
alanında yürüttüğü h�zmetler
�ncelend�ğ�nde öncel�ğ�n çocukların sağlıklı
b�r a�le ortamında gel�ş�mler�n�
desteklemek olduğu; bunun mümkün
olmadığı durumlarda �se çocukların b�reysel
özell�kler� ve yaşam öyküler� göz önünde
bulundurularak a�le odaklı bakım h�zmetler�
ve �ht�saslaşmış kuruluş bakım
h�zmetler�n�n değerlend�r�ld�ğ�
görülmekted�r.

İhmal ve/veya �st�smara maruz kalan
çocuklar hakkında yapılan çalışmalar
net�ces�nde kuruluş bakımı h�zmet�n�n
uygun değerlend�r�lmes� durumunda,
�ht�saslaştırılmış çocuk bakım
kuruluşlarında bakım ve korunmaları
sağlanmakta; çocukla ve a�le �lg�l� r�skler�n
ortadan kalkması �le b�rl�kte, a�le yanında
desteklenmeler�ne devam ed�lmekted�r.
Ayrıca son yıllarda çocuk �hmal ve
�st�smarının önlenmes� amacıyla toplumsal
farkındalık kazandırmaya yönel�k koruyucu
önley�c� pol�t�kalara ağırlık ver�lmekte,
kuruluş bakım h�zmetler� anlayışında köklü
b�r değ�ş�m gerçekleşt�r�lerek koruyucu a�le
model� g�b� a�le odaklı h�zmetler
yaygınlaştırılmaktadır (6).

Öncel�kl� Dönüşüm
Programlarında Çocuk
İhmal ve İst�smarının
Önlenmes�ne Yönel�k Yer
Alan Amaçlar:
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1.4. ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI
KONUSUNDA BAKANLIĞIN HİZMETLERİ

Makalen�n bu bölümünde Bakanlığın çocuk �hmal ve �st�smarı konusunda yürüttüğü
çalışmalar; koruyucu önley�c� faal�yetler, eğ�t�m ve danışmanlık h�zmetler�, a�le odaklı
h�zmetler, bakım h�zmetler� ve sosyal rehab�l�tasyon h�zmetler� olarak ele alınmıştır.

1.4.1. Koruyucu Önley�c�
H�zmetler

Bakanlık tarafından çocuklara yönel�k
r�skler�n erken dönemde tesp�t ed�lmes� ve
önley�c� mekan�zmalar gel�şt�r�lmes�ne
yönel�k çalışmalar paydaş kurumlar arası �ş
b�rl�ğ�yle yapılmaktadır. Bu kapsamda
b�l�msel ve teknoloj�k kaynaklar kullanılarak
yapılan anal�zler �le sahadan gelen ger�
b�ld�r�mler ve �y� uygulamalar ışığında çocuk
�hmal ve �st�smarını önleme konusunda, son
yıllarda b�rçok proje ve program hayata
geç�r�lm�şt�r. 

1.4.1.1. Çocuk Koruma
Koord�nasyon Mekan�zması

Bakanlık tarafından 5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanunu  kapsamında  çocuk  koru-

ma alanında h�zmet veren tüm kurumların
eşgüdümünü sağlamaya yönel�k Merkez�, İl
ve İlçe Koord�nasyon Kurulları
oluşturulmuştur. Bahse konu kurullar
aracılığıyla, çocukların haklarının ve �y�l�k
haller�n�n güvence altına alınması,
korunmalarının sağlanması ve refah
düzeyler�n�n yükselt�lmes� amacıyla, �hmal
ve �st�smarın önlenmes�ne yönel�k çocuklar
ve a�leler�ne h�zmet veren bütün kamu
kurumlarının ortaklaşa çalışmalar
yürütmes� sağlanmaktadır (13).

1.4.1.2. Mob�l Çocuk Sosyal
H�zmet B�r�mler� 

Bakanlık tarafından sosyal h�zmet
müdahales�ne �ht�yaç duyan r�sk altındak�
çocukların tesp�t ed�leb�lmes� amacıyla 2019
yılında  sosyal  çalışma  görevl�ler�nden  olu-
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Çocuğa yönel�k �hmal, �st�smar ve ş�ddet
vakalarına anında ve doğru b�r şek�lde
müdahale edeb�lmek amacıyla; Türk�ye
genel�nde sosyal çalışmacı, ps�kolog, çocuk
gel�ş�mc�, sosyolog ve öğretmenler�n yer
aldığı uzman müdahale ek�pler�
oluşturulmuştur. Çocuğa yönel�k �st�smar,
ş�ddet, �hmal g�b� vakaların önlenmes�,
koruyucu ve önley�c� h�zmetler�n etk�n b�r
şek�lde yürütülmes� amacıyla çocuğun
yüksek yararı doğrultusunda vaka
yönet�m�n�n doğru planlanması ve sağlıklı
b�r şek�lde yürütüleb�lmes�, mağdur çocuk
ve a�les�n�n �k�nc�l örselenmeler�n�n
önlenmes�ne yönel�k oluşturulan Uzman
Müdahale Ek�pler� oluşturulmuştur. Uzman
Müdahale Ek�pler� aldıkları profesyonel
eğ�t�mler sonrasında, mağdur çocuklara ve
onların a�leler�ne h�zmet vermeye
başlamıştır.

Bakanlık tarafından 2018 yılı başında
başlatılan projede 0- 6 yaş grubu çocukların
gel�ş�m�n� olumsuz yönde etk�leyecek
�çer�ktek� k�taplardan korunması ve a�lelere
uygun �çer�kl� k�tap seç�m� konusunda
rehberl�k ed�leb�lmes� amaçlanmıştır. Bu
kapsamda bugüne kadar 1.040 k�tap
�ncelenm�ş; uygun �çer�kl� olduğu tesp�t
ed�len 427 k�tap, Bakanlığın resm� �nternet
s�tes�nde öner� l�stes� şekl�nde
yayınlanmıştır.

Oluşturulan öner� l�stes�n�n yanı sıra
a�leler�n k�tap seçerken d�kkat etmeler�
gereken hususlar ve çocuklarına
okutacakları k�tapları b�l�nçl� b�r şek�lde
seçmeler�ne yönel�k kamuoyu farkındalığı
kazandırmak da hedeflenm�şt�r (6).

şan mob�l çocuk sosyal h�zmet b�r�mler�
oluşturulmuştur. Mob�l Çocuk Sosyal
H�zmet B�r�mler� tarafından, şehr�n
dezavantajlı bölgeler�nde bulunan okullar
�le eşleşt�r�lerek bu okullarda; okulların
çevres�nde yaşanan sorunları da
kapsayacak şek�lde, okul devamsızlığı olan,
�hmal, �st�smar, suça sürüklenme r�sk�
taşıyan çocuklara yönel�k tesp�t ve
müdahale çalışmalar yürütülmekted�r (14).
Çalışma kapsamında 2020 yılı Eylül ayı
�t�barıyla 23.590 çocuğa ve 15.216 a�leye
rehberl�k ed�lm�şt�r (15).

oluşturulmuştur (6). Kurul tarafından
çocukların sağlıklı gel�ş�m�n� engelleyecek
basılı eserlerle �lg�l� �şlemler yapılmaktadır.
Bakanlık bünyes�ne faal�yet gösteren
Küçükler� Muzır Neşr�yattan Koruma Kurulu
tarafından bugüne kadar 11 b�n 607 sürel�
yayın �le 21 k�tap değerlend�r�lm�ş ve 15 k�tap
hakkında küçükler �ç�n zararlı olduğu
yönünde karar ver�lm�şt�r. Ayrıca
müstehcenl�k suçu �le �lg�l� 4 b�n 337 adl�
b�l�rk�ş� raporu hazırlanmış ve adl�
makamlara gönder�lm�şt�r.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname �le
1117 sayılı Küçükler� Muzır Neşr�yattan
Koruma Kanununda değ�ş�kl�k yapılmıştır.
Bu doğrultuda, Bakanlık bünyes�nde
Küçükler� Muzır Neşr�yattan Koruma Kurulu

1.4.1.3. Uzman Müdahale Ek�pler� 

1.4.1.4. Küçükler� Muzır
Neşr�yattan Koruma Kurulu 

1.4.1.5. Çocuklar (0-6 Yaş) İç�n
Uygun İçer�kl� K�tap L�steler�
Oluşturulması Projes� 
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Bakanlık tarafından çocukların d�j�tal
ortamlar üzer�nden karşılaşab�lecekler�
r�skler�n tesp�t ed�lmes� ve önley�c�
çalışmalar yapılab�lmes� amacıyla “Sosyal
Medya Çalışma Grubu” kurulmuştur. Sosyal
Medya Çalışma Grubu; çocukların
gel�ş�mler�n� olumsuz yönde etk�leyecek ve
çocukların �hmal, �st�smara maruz kaldığı
�nternet ortamında yer alan �çer�klere B�lg�
Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu, Emn�yet
Genel Müdürlüğü S�ber Suçlarla Mücadele
Da�re Başkanlığı �le �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde
müdahale etmekted�r (17). Çalışma grubu,
�çer�ğ�n �ncelenmes� ve �çer�ğe müdahale
ed�lmes�n�n yanı sıra, sorunun yaşandığı
�ldek� AÇSH İl Müdürlükler� aracılığıyla
çocuklara ve a�leler�ne sosyal ve ps�koloj�k
destek de vermekted�r. Bugüne kadar
toplam 876 �çer�ğe müdahale ed�lm�şt�r.

Bakanlık tarafından 2020 yılı Ek�m ayında
gel�şt�r�len ve başlatılan proje �le çocukların
yazılı, görsel ve d�j�tal yayınların
zararlarından korunması, çocuk dostu
yayınların desteklenmes�, yaş ve �çer�k
açısından kullanıcılar ve ebeveynler �ç�n
kültürel yapıya uygun olarak b�lg�lend�r�c�
b�r bağımsız oyun ve oyuncak
değerlend�rme ve derecelend�rme s�stem�
kurulması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında �lk olarak vatandaşların
çocuklar �ç�n zararlı ya da yararlı olduğunu
düşündükler� yayınları ve uygulamaları
doğrudan e-posta, �hbar hattı ve form �le
Bakanlığa ulaştırab�lmeler�ne olanak
sağlayan b�r �hbar mekan�zması olan Muzır
İçer�klere Müdahale İhbar Platformu
h�zmete açılmıştır (18).

Bakanlık tarafından 2018 yılında çocukların
d�j�tal ve sosyal medya ortamlarındak�
kontrolsüz ve kötü amaçlı yaklaşımlardan
korunması, alternat�f f�z�ksel, sosyal ve
kültürel yaşam alanlarının
yaygınlaştırılması, çocukların bedensel
akt�v�telere yönlend�r�lmes�, ruhsal ve sosyal
gel�ş�mler�ne destek ver�lmes� ve
akranlarıyla gel�ş�mler�ne uygun koşullarda
sosyalleşmeler�n�n sağlanması amacıyla
“Ekranla Değ�l Akranla Büyüsün Çocuklar”
kampanyası başlatılmıştır (6).

Kampanya kapsamında ülke genel�nde A�le,
Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlükler�
aracılığıyla tanıtım, etk�nl�k, sosyal, kültürel
ve sport�f faal�yetler �le çocuklara ve
a�leler�ne yönel�k çeş�tl� eğ�t�mler
gerçekleşt�r�lmekte ve çocuk oyun alanları
oluşturulmaktadır. “Ekranla Değ�l Akranla
Büyüsün Çocuklar” farkındalık
kampanyasıyla toplam 165.412 çocuğa ve
18.107 a�leye ulaşılmıştır.

Bakanlık tarafından 2019 yılında başlatılan
programla; Sosyal H�zmet Merkezler�
aracılığıyla, r�sk grupları arasında
tanımlanmamış ancak �l düzey�nde r�sk
grubunda olduğu değerlend�r�len
çocukların �zlenmes� gerçekleşt�r�lmekted�r.
Program kapsamında bel�rl� per�yodlarla
hane z�yaretler� gerçekleşt�r�lerek, çocuğun
ve a�le b�reyler�n�n �ht�yaç anal�zler�n�n
yapılması, bel�rlenen r�skler�n g�der�lmes� ve
�ht�yaç duyulması durumunda paydaş
kurum ve kuruluşlara yönlend�r�lme
yapılması sağlanmaktadır (6).

1.4.1.6. Sosyal Medya Çalışma
Grubu 

1.4.1.7. Çocuk Dostu
Uygulamaların Teşv�k� ve Muzır
İçer�klerle Mücadele Projes� 

1.4.1.8. Çocuklar Güvende
Programı

1.4.1.9. Ekranla
Değ�l Akranla
Büyüsün
Çocuklar
Kampanyası
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M�lletler (BM) Çocuk Haklarına Da�r
Sözleşmen�n uygulanması ve
�zlenmes�nden sorumlu koord�natör kurum
olarak AÇSHB Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğü bel�rlenm�şt�r. BM yapısı
�çer�s�nde en gen�ş katılımlı anlaşma olan
Çocuk Haklarına Da�r Sözleşme, dünya
genel�nde çocukların �y�l�k haller�n�
korumayı ve �y�leşt�rmey� amaçlayan
düzenlemeler �ç�n hukuk� b�r çerçeve
oluşturmaktadır (19).

AÇSHB tarafından, çocuk haklarının
gel�şt�r�lmes� amacıyla, öğrenc�ler, terc�hen
ülke genel�ndek� bütün okullardan seç�len
okul öğrenc� mecl�s başkanları, okullarda
yer alan çocuk hakları kulüpler�ne dah�l
olan öğrenc�ler, çalıştırılan, suça
sürüklenm�ş, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda
korunma ve bakım altında bulunan, engell�
ve gençl�k merkezler�ne devam eden
çocuklardan oluşan Çocuk Hakları
Kom�teler� kurulmuştur. Bahse konu Çocuk
Hakları Kom�teler�ne �steyen her çocuk üye
olab�lmekte ve her �k� yılda b�r yapılan
seç�mle 10 as�l 10 yedek üye olmak üzere
Kom�te Yürütme Kurulları seç�lmekted�r
(20).

İl Çocuk Hakları Kom�teler� aracılığıyla;
yapılan faal�yetler, ulusal çocuk forumları
kapsamında yürütülen çalışmalar,
programlar, projeler, ulusal çocuk hakları
�zleme faal�yetler� g�b� çalışmalar
yapılmaktadır. Kom�teler arasında
koord�nasyon ve  eşgüdüm  sağlanab�lmes�, 

ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak
faal�yetler�n planlanab�lmes� amacıyla her
yıl Danışma Kurul Toplantıları
yapılmaktadır. Bakanlık tarafından Çocuk
Hakları Sözleşmes�’n�n 44 üncü maddes�
gereğ�nce ülkem�zde çocuk hakları
alanında gel�şmeler �zlenerek
raporlanmaktadır. Ayrıca her yıl 81 İl Çocuk
Hakları Kom�teler�nden gelen 1 kız ve 1
erkek çocuk tems�lc�s�n�n katılımı �le 20
Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde,
Bakanlık ve UNICEF �ş b�rl�ğ�nde, BM Çocuk
Haklarına Da�r Sözleşmede yer alan
“çocukların katılım hakkını” etk�n kılab�lmek
ve hayata entegre edeb�lmek amacıyla
2000 yılından ber� Ulusal Çocuk Forumları
düzenlenmekted�r (20).

Bakanlık tarafından sokakta çalışan/
çalıştırılan çocukların tesp�t ed�lerek uygun
h�zmet modeller�ne yönlend�r�lmeler�n�n
sağlanması amacıyla Türk�ye genel�nde
oluşturulan mob�l ek�pler aracılığıyla alan
taramaları yapılmaktadır. Tesp�t ed�len ço-
cukların sokakta yaşama/çalıştırılma veya
d�lend�r�lme nedenler�n�n araştırılması; yapı-
lan �nceleme net�ces�nde çocuk ve a�len�n
uygun bulunan sosyal h�zmet ve yardımlara
yönlend�r�lmes� sağlanmaktadır (6, 21).

Eylül 2020 tar�h� �t�barıyla AÇSHB
bünyes�ndek� mob�l ek�pler sokakta
çalıştırılan, d�lend�r�len ve eğ�t�m hayatına
katılamayan 21.305 çocuk hakkında çalışma
yapılmıştır. Çocuklar ve a�leler� durumlarına
uygun sosyal h�zmet modeller�nden
yararlandırılmıştır (15). Ayrıca 12 Haz�ran
Dünya Çocuk İşç�l�ğ� �le Mücadele Günü
kapsamında ülke genel�nde İl Çocuk Hakları
Kom�teler� aracılığıyla çocuk �şç�l�ğ� �le
mücadeleye �l�şk�n etk�nl�k ve farkındalık
artırmaya yönel�k faal�yetler de
yürütülmekted�r (6, 21).

1.4.1.10. Çocuk
Haklarına İl�şk�n
Faal�yetler 

1.4.1.11. Sokakta Çalıştırılan
Çocuklara Yönel�k H�zmetler 

Tar�h boyunca çocukların
korunması ve kollanmasına büyük
önem  veren   ülkem�zde;   B�rleşm�ş
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Ülkem�zde kamplar dışında yaşayan Sur�yel�
çocukların çocuk hakları �l çocuk kom�teler�
aracılığıyla topluma uyumlarının
sağlanması ve Türk çocuklar �le Sur�yel�
çocuklar arasında karşılıklı d�yaloga ve b�lg�
alışver�ş�ne olanak sağlayacak b�r platform
oluşturulması amacıyla Bakanlık ve UNICEF
�ş b�rl�ğ�nde düzenlenen Sosyal Uyum
Programı kapsamında; çocukların uyum
problemler�n� en aza �nd�rmek, toplumsal
hayattak� r�sk ve kaynaklara �l�şk�n
farkındalıklarını arttırmak, çocuk hakları
çerçeves�nde b�r hayat sürmeler�n�
sağlamak ve kültürler arası karşılıklı
anlayışın ve hoşgörünün gel�şt�rmes�
amaçlanmaktadır.

Program çocuk hakları �l çocuk
kom�teler�ne kayıtlı Türk ve Sur�yel� çocuklar
tarafından akran eğ�t�m� tekn�ğ�yle ver�len
eğ�t�mler ve sosyal, kültürel etk�nl�kler
şekl�nde yürütülmekted�r. Eğ�t�mlerde
çocuk haklarına da�r sözleşme, �ç�nde
yaşadığımız toplum, çocuk �hmal ve
�st�smarının önlenmes�, kültür-hoşgörü-
yardımlaşma, empat�, çocukların h�zmet
alab�lecekler� kurumlar hakkında Türkçe ve
Arapça b�lg�ler yer almaktadır (6).

Sosyal Uyum Programı �le toplam 215.062
Türk ve Sur�yel� çocuğa ulaşılmıştır.

Bakanlık Türk�ye genel�nde formatörler ve
eğ�t�c�ler aracılığıyla A�le Eğ�t�m Programı
(AEP) adıyla halka yönel�k eğ�t�m
programları uygulamaktadır. AEP a�le üyes�
b�reyler�n çağın gerekt�rd�ğ� temel a�le
yaşam becer�ler�ne yönel�k b�lg�, becer� ve
tutumları kapsamlı olarak ed�neb�lmeler�
�ç�n gündel�k yaşamın bütününü kuşatan
eğ�t�m ve �let�ş�m, hukuk, �kt�sat, medya ve
sağlık alanlarında olmak üzere 28
modülden oluşan ve STK’lar, kültür
merkezler�, kamu kurum ve kuruluşları,
okulönces�, �lköğret�m ve ortaöğret�m
düzey�nde eğ�t�m veren kurumlar, yaygın
eğ�t�m kurumları, yükseköğret�m kurumları,
d�nî kurumlar, sağlık kuruluşları, özel
�şletmeler, özel kurslar, ps�koloj�k danışma
ve terap� merkezler�, yerel yönet�mlere a�t
merkezler, meslek odaları, b�rl�k, send�ka,
kooperat�fler g�b� kuruluşlar tarafından
ver�leb�len b�r eğ�t�m programıdır. AEP
kapsamında sosyoekonom�k düzey� düşük
ve sokakta r�sk altındak� çocukların
a�leler�ne yönel�k “Çocuk Yet�şt�rmede
Temel Becer�ler Eğ�t�m Paket�”
hazırlanmıştır (6, 10).

Sosyal Ekonom�k Destek (SED) H�zmet�n�n
etk�nl�ğ�n� artırmak, a�lelerde çocuk �le �lg�l�
farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı
zamanlarını kal�tel� ve ver�ml�
kullanab�lecekler� ortam ve �mkânları
sunmak amacıyla 2017 yılında Okul Destek
Projes� adıyla da b�l�nen SED H�zmet�n�n
Etk�nl�ğ�n�n Artırılması Projes� hayata
geç�rm�şt�r. Proje kapsamında SED
H�zmet�nden yararlanan çocuklar �ç�n
akadem�k, sosyal, kültürel ve sport�f
etk�nl�kler düzenlenmekted�r (6). Projeden,
SED h�zmet�nden yararlanan 5. ve 8. sınıf
aralığında eğ�t�m�ne devam eden toplam
16.278 çocuk yararlandırılmıştır.

1.4.1.12. Sosyal Uyum Programı

1.4.2. Eğ�t�m H�zmetler�
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Bakanlığa bağlı Çocuk Evler� S�teler� ve
Çocuk Evler�nde korunma altında bulunan
0–6 yaş grubu çocukların okul önces� eğ�t�m
hakkından yararlandırılmaları ve okul önces�
dönemde gel�ş�mler�n�n desteklenmes�
amacıyla özel kreş ve gündüz bakımevler�
�le d�ğer resmî kuruluşlar bünyes�ndek�
anasınıfı-anaokulu h�zmetler�nden
durumlarına uygun olanlarından
yararlandırılması sağlanmaktadır. Ayrıca
AÇSHB ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �ş b�rl�ğ� �le
korunma altında bulunan çocukların özel
öğret�m kurumlarının %3’ lük ücrets�z
kontenjanından yararlandırılmaları da
sağlanmaktadır (6).

Bakanlık 2018 yılında uygulamaya başlattığı
“Geleceğe Şek�l Veren Eller Projes�” �le çocuk
bakım kuruluşlarında koruma ve bakım
altında bulunan ya da SED h�zmet� �le
yakınları yanında desteklenen çocuklardan
örgün eğ�t�me devam edemeyenler �ç�n,
Türk�ye İş Kurumu’nun (İŞKUR) da sürece
dah�l ed�lmes�yle, çocukların meslek�
eğ�t�me yönlend�rmes�ne yönel�k çalışma
başlatmıştır (6).

Bakanlık tarafından korunma ve bakım
altındak� çocukların ps�kososyal
gel�ş�mler�n�n desteklenmes� amacıyla
sosyal, sport�f ve kültürel faal�yetlere
katılımları sağlanmaktadır. Bu kapsamda
her yıl Gençl�k ve Spor Bakanlığı ve D�yanet
İşler� Başkanlığı �le �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde eğ�t�m
ve sosyal akt�v�te �çer�kl� kamp programları
düzenlenmekted�r (6).

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve D�yanet İşler�
Başkanlığı’na bağlı yatılı kuruluşlarda görev
yapan personele yönel�k çocuğa yaklaşım,
�let�ş�m� başlatma, kr�z ve kr�ze müdahale,
çocukta mahrem�yet, r�skl� davranışlar, sınır
ve sorumluluklar, olumlu davranış
kazandırma konularında düzenl� eğ�t�mler
ver�lmekted�r (22).

Çocuk h�zmetler� alanında çalışan
personel�n ve Bakanlıkça kend�ler�ne h�zmet
sunulan a�leler�n desteklenmes� amacıyla
hazırlanan Mahrem�yet Eğ�t�m� Modülünde
yer alan eğ�t�mler, �lg�l�ler�ne sunulmak
üzere �llerde çocuk h�zmet b�r�mler� �le özel
kreş ve gündüz bakımevler� �le çocuk
kulüpler�nde görev alan personele
ver�lmekted�r. Ayrıca koruyucu a�leler �le
kreş gündüz bakımev� ve çocuk
kulüpler�nden h�zmet alan a�leler ve Sosyal
ve Ekonom�k Destek (SED) h�zmet�nden
yararlanan a�lelere de bahse konu eğ�t�mler
ver�lmekted�r.

Bakanlığa bağlı olarak h�zmet veren Çocuk
Destek Merkezler�nde (ÇODEM) korunma ve
bakım altında bulunan çocuklara h�zmet
veren tüm personel�n h�zmet kapas�tes�n�
artırarak çocuklara yönel�k ps�kososyal
destek programına katkı ver�lmes�n�
sağlamak amacıyla Çocuk Destek
Merkezler�nde görev yapan tüm personel�n
eğ�t�m� �ç�n ANKA Temel Personel Eğ�t�m
Modüller� gel�şt�r�lm�şt�r. Bahse konu eğ�t�m
modülünde �let�ş�m�/�l�şk�ler� başlatma ve
sürdürme, çocuklara yaklaşım ve �let�ş�m
kurmak, çocukların gel�ş�mler�n�
desteklemek, olumlu davranış kazandırmak,
h�jyen ve tem�zl�k kuralları, r�skl� davranışlar,
kr�z ve kr�ze müdahale, sınırlar ve
sorumluluklar, b�rl�kte �ş yapmak ve ek�p
olmak g�b� konular yer almaktadır (23).
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1.4.3. Danışmanlık
H�zmetler�

AÇSHB tarafından a�le �ç� �let�ş�m sorunları
neden�yle boşanma noktasına gelen
a�leler�n a�le �l�şk�ler�n�n yen�den
yapılandırılması sürec�nde ve çocuklarıyla
�lg�l� yaşadıkları sorunların çözümü yönünde
A�le ve Boşanma Sürec� Danışmanlığı
h�zmetler� sunulmaktadır. Ayrıca
ülkem�zdek� mevcut a�le danışmanlığı
h�zmetler�n�n bel�rl� standartlara
ulaştırılması �ç�n temel kr�terler ve çalışma
esaslarının bel�rlenmes� amacıyla Gerçek
K�ş�ler ve Özel Hukuk Tüzel K�ş�ler� İle Kamu
Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak A�le
Danışma Merkezler� Yönetmel�ğ�
hazırlanmış ve 04.09.2012 tar�hl� ve 28401
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe g�rm�şt�r.

Bakanlık SED h�zmet�yle desteklenen
çocuklara ve a�lelere yönel�k olarak
yapılacak �zleme ve �ncelemelerde gerekl�
danışmanlık ve rehberl�k desteğ�n�n
sunulması, eğ�t�m programlarından
yararlandırılması, �ş ve meslek ed�nd�rme
kurslarına katılımının sağlanması g�b�
yönlend�rme ve destek h�zmetler�yle sosyal
ve ekonom�k olarak güçlend�r�lmes� �ç�n
çalışmalar yürütmekted�r.

1.4.4 A�le Odaklı H�zmetler

Bakanlık tarafından Koruma �ht�yacı olan
çocuklara h�zmet sunumunda a�le yanında
bakım odaklı h�zmetlere ağırlık ve öncel�k
ver�lmekted�r. A�leler�n ekonom�k ve sosyal
yönden desteklenerek a�le b�rl�ğ�n�n
korunması ve çocukların öz a�leler� ve
yakınları yanında desteklenmes� amacıyla
kurum bakımına alternat�f model olarak a�le
odaklı h�zmetler�m�z�n temel�n� oluşturulan
Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� uygu-
lanmaktadır.

1.4.4.1. Sosyal ve Ekonom�k
Destek (SED) 

Çocukların bakımı ve korunmasına yönel�k
olarak ekonom�k yoksunluk neden�yle
temel �ht�yaçlarını karşılayamayan a�leler�n
çocuklarına sunduğumuz sosyal ve
ekonom�k destek �le çocuklar öz a�le veya
yakınları yanında desteklenmekted�r. Bu
h�zmet sayes�nde a�le b�rl�ğ� ve
bütünlüğünün bozulmasının önüne
geç�lmes� sağlanmaktadır. Bununla b�rl�kte
h�zmetten yararlanan çocukların a�leler�n�n
güçlend�r�lmes� �ç�n a�le üyeler� İŞKUR
meslek ed�nd�rme kurslarına
yönlend�r�lerek kend� hayatlarını
sürdüreb�lecekler� �ş ve meslek
ed�nd�r�lmeler�ne yönel�k çalışmalar
yapılmaktadır. SED h�zmet�, a�len�n
�ht�yacına göre sürel� ve geç�c� ekonom�k
destek h�zmetler�n� �çermekted�r.
Uygulamada er�ş�leb�l�rl�ğ� arttırmak
amacıyla 2018 yılında sosyal ekonom�k
destek ve koruyucu a�le h�zmetler�nde ön
başvurular e-Devlet üzer�nden alınmaya
başlanmıştır (6).

A�les� yanında desteklenemeyen çocukların,
a�le ortamında ve a�le sıcaklığını h�ssederek
yaşamaları �ç�n Koruyucu A�le ve Evlat
Ed�nme H�zmetler� yürütülmekted�r.
Kuruluş bakımı en son seçenek olarak
uygulanmaktadır. A�le odaklı çalışmalar
sonucunda koruyucu a�le yanında kalan
çocuk sayısı 2020 Eylül ayı �t�barıyla 7.607’ye,
sosyal ve ekonom�k destek sağlanan çocuk
sayısı 16.278’e yükselm�şt�r (15). A�le odaklı
h�zmetlerde e-Devlet s�stem� üzer�nden
Sosyal ve Ekonom�k Destek, Koruyucu A�le
ve Evlat Ed�nme müracaatları yapılab�lmes�
�mkânı sağlanmıştır (6).
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Çeş�tl� nedenlerle öz a�les� yanında
bakımları sağlanamayan ve evlat
ed�nd�r�lemeyen çocukların, ebeveyn
özell�kler�n� taşıyan ücretl� veya gönüllü
statüdek� uygun a�le ya da k�ş�ler�n yanında,
kısa ya da uzun sürel� olarak kurumumuzun
gözet�m�nde bakımlarının sağlanmasıdır.
Bu kapsamda korunma �ht�yacı olan
çocuklarımızın sorumluluğunu devlet �le
paylaşan k�ş� ya da a�leler “Koruyucu A�le”
olarak tanımlanmaktadır (6).

Öz a�les� �le yaşama şansını b�r sürel�ğ�ne
kaybetm�ş, evlat ed�nme g�b� daha uzun
sürel� ve kalıcı bakımdan
yararlandırılamayan korunmaya �ht�yacı
olan her çocuğun kuruluş bakımına
alınmadan koruyucu a�le h�zmet�nden
yararlandırılması Bakanlıkça
öncel�klend�r�lmekted�r. Koruyucu A�le
H�zmet�nde çocuk �ç�n hassas olan b�r
dönemde özenl� davranılarak çocuğun bu
dönem� örselenmeden geç�rmes� ve normal
hayatını devam ett�rmes� amaçlanmaktadır.
Bakanlığın a�le odaklı h�zmetlere verd�ğ�
öncel�k ve koyduğu hedeflerle beraber,
koruma altında olan çocuklardan koruyucu
a�le yanında olanların kuruluşta kalan
çocuklara oranı ülke genel�nde öneml� b�r
artış kazanmıştır (6, 24).

Evlat Ed�nme H�zmet�, kend� a�les� �le
yaşama �mkânı kalmamış olan çocuklar �ç�n
değerlend�r�lmekted�r. Bu kapsamda
korunmaya �ht�yacı olan çocuklardan
durumu evlat ed�nmeye uygun olanlar,
evlat ed�nme talepler� çocuğun yüksek
yararı odağında �ncelenerek uygun bulunan
a�leler�n yanına evlat ed�nd�r�lmek üzere
yerleşt�r�lmekted�r. Bakanlık, çocukların
yüksek yararı odağında evlat ed�nme
h�zmet�n� gerçekleşt�ren tek resmî aracı
kurumdur. Ülkelerarası evlat ed�nme
�şlemler�nde �se Lahey Sözleşmes�
kapsamında AÇSHB Merkez� Makam
yetk�s�yle görev yapmaktadır. 2018 yılında
“Evlat Ed�nme Yönerges�”’n�n yürürlükten
kaldırılmasıyla evlat ed�nen �le evlat
ed�n�len arasında en fazla kırk yaş
bulunması şartı kaldırılmıştır (6).

Koruyucu a�le h�zmet�n�n etk�n b�r şek�lde
yürütülmes� adına koruyucu a�lelere
bakımını sağladıkları çocuklar �ç�n bakım,
eğ�t�m, g�y�m, okul masrafları, eğ�t�mler�n�
ve gel�ş�mler�n� destekleyecek ya da meslek
ed�nd�rme kapsamındak� kurslara karşılık
olmak üzere madd� destek sağlanmaktadır
(6). Ödemeler, yaş gruplarına göre
değ�şkenl�k göstermekted�r. Ayrıca a�leler�n,
genelde de koruyucu annen�n, �steğe bağlı
s�gorta pr�mler� ödenmekted�r. Koruyucu
a�le h�zmet�nden 7.607 çocuk
yararlanmaktadır. Koruyucu a�le h�zmet�
kapsamında a�lelere 2020 Eylül ayı �t�barıyla
her çocuk �ç�n ortalama 1.687 TL destek
sağlanmaktadır (15, 24).

1.4.4.2. Koruyucu A�le H�zmet� 

1.4.4.3. Evlat Ed�nme H�zmet� 
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Bakanlığın korunma �ht�yacı olan çocuklara
yönel�k temel h�zmet pol�t�kası; çocukların
kuruluş bakımına alınmaksızın öz a�le,
akraba yanında bakımının sağlanması veya
a�le odaklı bakım h�zmetlerden
yararlandırılması yönünded�r. A�le yanında
bakımı mümkün olmayan çocuklara �se son
seçenek olarak a�le odaklı h�zmetlerden
yararlandırılana kadar geç�c� sürel�ğ�ne a�le
yapısına en yakın model olan ev t�p� yatılı
sosyal h�zmet b�r�mler�nde h�zmet
ver�lmekted�r (6).

Bakanlığın bakım h�zmet� veren mevcut
kuruluş modeller� şunlardır:

Suça sürüklenmes�, suç mağduru olması
veya sokakta sosyal tehl�kelerle karşı karşıya
kalması sebeb�yle haklarında bakım tedb�r�
veya korunma kararı ver�len çocuklardan;
ps�kososyal desteğe �ht�yaç duyduğu tesp�t  
ed�len çocukların temel gereks�n�mler�n�
karşılamak, f�z�ksel, duygusal, ps�koloj�k ve
sosyal �ht�yaçlarını bel�rleyerek gerekl�
müdahaleler� gerçekleşt�rmek, a�le ve yakın
çevreler�ne dönmeler�n� veya durumlarına
uygun sosyal h�zmet modeller�ne hazır hale
gelmeler�n� sağlamak üzere geç�c� süre �le
bakım ve korunmalarının sağlandığı
merkezlerd�r.

1.4.5. Kurumsal Bakım H�zmetler�

Çocuk Evler�:

Çocuk evler� her �l�n sosyal, kültürel ve
f�z�ksel yapısına ve çocuk yet�şt�rmeye
uygun bölgeler�nde, terc�hen �l
merkezler�nde, okullara ve hastanelere
yakın apartman da�res� veya müstak�l
da�relerde, genell�kle 5 �la 8 çocuğun sosyal
hayatla �ç �çe olacak şek�lde b�r ev
ortamında korunma ve bakımlarının
sağlandığı ev t�p� b�r�mlerd�r.

Çocuk Evler� S�teler� (ÇES):

Korunma �ht�yacı olan çocukların
bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede
bulunan b�rden fazla ev t�p� sosyal h�zmet
b�r�m�nden oluşan kuruluşlardır.

Çocuk Destek Merkezler�: 

Çocuk Koruma İlk Müdahale ve

Değerlend�rme B�r�mler� (ÇOKİM):

Korunma �ht�yacı olan veya suça
sürüklenen çocuklar hakkında uygun sosyal
h�zmet model� bel�rlen�nceye kadar h�zmet
veren b�r�mlerd�r (1, 15).

Bakanlığa bağlı olarak 2019 yılsonu
ver�ler�ne göre 1.192 Çocuk Ev�, 112 ÇES ve 65
ÇODEM bulunmakta olup bu bakım
modeller�nden 13.867 çocuk h�zmet
almaktadır (15).
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1.5. AÇSHB’NİN ÇOCUK İHMAL VE
İSTİSMARINA YÖNELİK ÖZEL

UYGULAMALARI

1.5.1. Vakaların Tesp�t� ve
Değerlend�r�lmes�

İhmal ve �st�smar mağduru çocuklar
Bakanlık mevzuatına göre korunma �ht�yacı
olan suç mağduru çocuklar olarak kabul
ed�lmekted�r. Mevzuata göre çocuğun
korunma �ht�yacını tesp�t görev� AÇSHB’ye
a�tt�r. Çocuk Koruma Kanunu‘nun 6.
maddes�ne göre b�r çocuğun korunma
�ht�yacı olduğunu düşünen adl� ve �dar�
merc�ler, kolluk görevl�ler�, sağlık ve eğ�t�m
kuruluşları, s�v�l toplum kuruluşları çocuğun
durumunu AÇSHB’ye b�ld�rmekle
yükümlüdürler. Ayrıca çocuğun bu
durumuna �l�şk�n b�lg� sah�b� olan, duyum
alan ve/veya durumunu gören herkes
AÇSHB’ye b�ld�r�mde bulunab�lmekted�r.
B�ld�r�m� alan AÇSHB, çocuğun korunması
�ç�n gerekl� �lk bakım ve gözet�m�
sağlamakla görevl�d�r. AÇSHB, b�ld�r�m�
aldıktan sonra çocuk hakkında gerekl�
sosyal �ncelemey� derhal başlatmak, bu
�ncelemen�n sonucuna göre çocuk �ç�n
uygun  olan  tedb�r  öner�s�n�  de  �çeren  b�r

sosyal �nceleme raporu �le mahkemeden
tedb�r uygulanmasını talep etmekle
yükümlüdür. Gerek�yorsa çocuk
mahkemes�nden ac�l koruma kararı
taleb�nde bulunulmalıdır (22).

Pol�s Vaz�fe ve Salah�yet Kanunu‘nun 1.
maddes� gereğ� korunmaya muhtaçlara
yardım etmek kolluğun temel
görevler�nden b�r� olduğu �ç�n, korunma
�ht�yacı olan b�r çocuğu gören k�mse bunu
kolluk h�zmetler�ne de b�ld�reb�lmekted�r.
Korunma �ht�yacı olan çocuk hakkında
vatandaşlar, a�leler veya çocuğun kend�s�
AÇSHB İl Müdürlükler�ne, Bakanlığa bağlı
kuruluşlara veya ALO 183 telefon hattına
başvuruda bulunab�lmekted�rler. Ayrıca
basında bu konuda yer alan haberler �hbar
olarak değerlend�r�lmekte ve çocuğun
korunma �ht�yacını tesp�t etmek ve uygun
h�zmetler� almasını sağlamak amacıyla
gerekl� �şlemler yürütülmekted�r (17).
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Suç Mağduru Çocuklara Yönel�k
Çocuk Destek Merkezler�

Çocuk Haklarına Da�r Sözleşmen�n 39 uncu
maddes�nde; “Taraf Devletler, her türlü
�hmal, sömürü ya da su��st�mal, �şkence ya
da her türlü zal�mce, �nsanlık dışı veya
aşağılayıcı muamele ya da ceza
uygulaması ya da s�lahlı çatışma mağduru
olan b�r çocuğun, bedensel ve ruhsal
bakımdan sağlığına yen�den kavuşması ve
yen�den toplumla bütünleşeb�lmes�n�
tem�n �ç�n uygun olan tüm önlemler�
alırlar. Bu tür sağlığa kavuşturma ve
toplumla bütünleşt�rme, çocuğun sağlığını,
özgüven�n� ve saygınlığını gel�şt�r�c� b�r
ortamda gerçekleşt�r�l�r” �fades� yer
almaktadır (2).

Bu doğrultuda Çocuk Haklarına Da�r
Sözleşmen�n tarafı olan devletler �st�smar
mağduru olmuş çocuklara, bedensel ve
ruhsal bakımdan sağlıklarına yen�den
kavuşmaları ve yen�den toplumla
bütünleşeb�lmeler� �ç�n uygun ortamlar
oluşturmalıdır. Çocuk Haklarına Da�r
Sözleşmen�n tarafı olan Türk�ye
Cumhur�yet� Devlet� de �st�smara uğramış
çocuklara yönel�k bakım ve ps�kososyal
destek h�zmetler�n� A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı Çocuk H�zmetler�
Genel Müdürlüğü uhdes�nde oluşturulmuş
Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM) �s�ml�
kuruluşlar aracılığı �le sağlamaktadır (6).

Suç mağduru çocuklara yönel�k h�zmet
veren ÇODEM’ler, suç olarak tanımlanan b�r
f��l�n kend�s�ne karşı �şlenmes� net�ces�nde
mağdur durumda bulunan ve hakkında
bakım tedb�r� kararı ver�len çocuklardan;
yapılan meslek� değerlend�rmeler
net�ces�nde ps�kososyal desteğe �ht�yaç
duyduğu değerlend�r�len çocukların temel
�ht�yaçlarını karşılamak, f�z�ksel, duygusal,
ps�koloj�k  ve  sosyal �ht�yaçlarını tesp�t ede-

rek uygun müdahaleler� gerçekleşt�rmek,
kend�s�ne bakım sağlamasında b�r sakınca
olmayan a�le ve yakınlarına dönmeler�n�
veya d�ğer sosyal h�zmet modeller�ne hazır
hale gelmeler�n� sağlamak üzere
çalışmalarını yürütmekted�r. Bahse konu
çalışmalar yürütülürken; s�v�l toplum
kuruluşları, yükseköğret�m kurumları �le
d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da �ş
b�rl�ğ� yapılmaktadır (6, 25).

ÇODEM’lerden h�zmet alan çocukların,
sosyal çevreler� �le toplumdan geleb�lecek
olumsuz etk�lere karşı korunması amacıyla
merkezler�n adresler� tamamen g�zl�
tutulmakta ve merkezlere tabela
asılmamaktadır (24).

ÇODEM’den h�zmet alan çocuk hakkında
yapılacak �şlemlerde, �lk olarak çocuğun
görüşler� göz önünde bulundurulmakta ve
her b�r çocuk �ç�n, d�ğer çocuk bakım
kuruluşlarında olduğu g�b�, b�reysel
uygulama planı hazırlanmaktadır.
Mahkemece aks� yönde b�r karar
ver�lmed�ğ� sürece, çocuğun a�les� �le
�let�ş�mler�n�n sürdürülmes� ve
güçlend�r�lmes�ne yönel�k meslek�
çalışmalar yürütülmekte ve en kısa sürede
a�le yanına döndürülmes�ne yönel�k �ş ve
�şlemler yürütülmekted�r (6, 25).

B�r çocuğun ÇODEM’de kalış süres�
planlanan ps�kososyal destek programının
süres� �le sınırlı tutulmakta olup çocuğun
�lg� ve yetenekler� doğrultusunda uğraş
yapab�lecekler� ya da meslek� becer�
kazanab�lecekler� etk�nl�klere devam
etmeler� sağlanmakta ve eğ�t�m öğret�m
süreçler�n�n devamı öncel�klend�r�lmek-
ted�r. Çocukların örgün eğ�t�mler�ne devam
etmes�n�n r�skl� olduğu durumlarda, çocuk
hakkında alınacak eğ�t�m tedb�r� kararı
kapsamında merkezler�n �ç�nde oluşturulan
sınıflarda  b�reyselleşt�r�lm�ş   eğ�t�m   alab�l-
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meler� amacıyla İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler�
�le koord�nel� çalışmalar yürütülmekted�r
(25).

Ayrıca çocukların burs, kred�, harç
ödemeler� �le öğrenc� yurtlarından
faydalandırılmaları sağlanmakta ve
öğren�mler� süres�nce düzenl� olarak tak�p
ed�lerek �ht�yaçları g�der�lmekted�r.
Bununla b�rl�kte merkeze gelme sürec�nde
ya da önces�nde örgün eğ�t�m s�tem�n�n
dışında kalmış olan çocukların açık
�lköğret�m, açık l�se g�b� uygulamalardan
yararlandırılmaları konusunda gerekl�
çalışmalar yürütülmekted�r. Çocukların
rehab�l�tasyon süreçler�n�n tamamlanması,
meslek ed�nd�r�lmes�, b�lg� ve becer�
kazandırılması, yetenekler�n�n
güçlend�r�lmes� amacıyla, çocukların �stek
ve yetenekler� d�kkate alınarak, kurs
programları planlanmakta ve bu kurslarda
akt�f görev ve sorumluluk almaları
sağlanmaktadır (6, 25). 

Çocuk hakkında alınan bakım tedb�r
kararının yanı sıra d�ğer tedb�rlere de
hükmed�lmes� hal�nde, tedb�rler�n sağlıklı
b�r şek�lde uygulanması amacıyla �lg�l�
kurumlarla koord�nel� çalışmalar
yürütülmekte ve bahse konu çalışmalara
yönel�k olarak mahkemeye bel�rlenen
süreler �ç�nde b�lg� ver�lmekted�r.

Çocuk Destek Merkezler�nde çocuğun
kuruluşa kabulü �le b�rl�kte her çocuğa
merkezde görevl� b�r sosyal çalışma
görevl�s� danışman olarak atanmaktadır.
Danışman; �lk olarak çocuğa merkez
hakkında ayrıntılı b�lg� vererek merkeze �lk
kabul ve uyum sürec�n� gerçekleşt�r�r (25).

Çocuk hakkında yapılacak çalışmaları
çocuğun yaşamış olduğu olumsuz yaşam
olayları, çocuğun b�reysel özell�kler�, gelm�ş
olduğu sosyal çevre g�b� hususları
gözeterek     b�reyselleşt�r�lm�ş    ps�kososyal

destek programı doğrultusunda
planlayarak uygulama planına
dönüştürmekted�r. Bu aşamada uygulama
planı mahkemen�n onayına sunulmaktadır.
Danışman ve merkezde görevl� d�ğer
meslek elemanlarının da desteğ�yle
çocukların yetenekler�ne ve �stekler�ne göre
sosyal, kültürel ve sport�f etk�nl�klere
düzenl� katılımları sağlanmaktadır.
Çocukların merkezde kaldığı süre
�çer�s�nde; düzenl� aralıklarla sağlık
kontroller� gerçekleşt�r�lmekte, müz�k,
t�yatro, res�m, el sanatları g�b� faal�yetlerden
yararlanab�lecekler� yaşam alanları
yapılandırılmakta ve çeş�tl� branşlarda
personel desteğ� sağlanmaktadır. Bu
aşamada çocukların, ps�kososyal destek
programını tamamlayarak merkezden
ayrılmalarından sonrak� hayatlarına
hazırlanmasına yönel�k çalışmalar da
yürütülmekted�r (25).

ÇODEM’lerde çocuklara ve a�leler�ne yönel�k
uygulanmak üzere ps�kososyal destek ve
müdahale protokoller�n� �çeren ANKA
Çocuk Destek Programı uygulanmaktadır.
ANKA Çocuk Destek Programı kapsamında
çocuğun ps�kososyal destek sürec�n�n
çocuğun danışmanı tarafından üçer aylık
dönemler hal�nde değerlend�r�lmekte ve
merkezde görev yapan tüm meslek
elemanlarının katılımı �le yapılan vaka
tartışma ve değerlend�rme toplantısında
sürec�n tamamlanıp tamamlanmadığı
kararlaştırılmaktadır (23).

Rehab�l�tasyon sürec� tamamlanan
çocuklardan a�les� yanına döndürülmes�
uygun değerlend�r�lemeyen çocuklar d�ğer
sosyal h�zmet b�r�mler� olan çocuk evler�
veya çocuk evler� s�tes� h�zmet
modeller�nden yararlandırılmaktadır.
Çocuğun rehab�l�tasyon sürec�n�n devamı
veya sonlandırılması, a�le veya yakınlarına
dönüşü, farklı sosyal h�zmet modeller�nden
yararlandırılması  g�b�  hususların  değerlen-
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Bakanlığa bağlı Çocuk Destek
Merkezler�nde uygulanan ANKA Çocuk
Destek Programı �le korunma ve bakım
altında bulunan çocukların suça
sürüklenmeler�, suç mağduru olmaları ve
sokakta sosyal tehl�kelerle karşı karşıya
bulunmalarından kaynaklanan örselenme
veya davranış bozukluklarının sağaltılması,
suç ve madde bağımlılığı �le �lg�l� olumlu
davranış değ�ş�kl�ğ� oluşturulması,
sosyalleşme ve kurallı yaşam becer�ler�n�n
kazandırılması sağlanmaktadır. Program �le

d�r�ld�ğ� vaka tartışma ve değerlend�rme
toplantıları net�ces�nde vakanın çözümüne
�l�şk�n kararlar alınmakta ve bu doğrultuda
b�reyselleşt�r�lm�ş uygulama planları
güncellenmekted�r (23, 25).

Ps�kososyal Destek Programları

çocukların b�reysel farklılıkları ve �ht�yaçları
d�kkate alınarak a�leler� ve sosyal çevreler�
�le uyum sağlamaları hedeflenmekted�r.
Buna ek olarak programın refakats�z
çocuklara uyarlanmasına yönel�k çalışmalar
da tamamlanmıştır (6, 22, 23).

Ayrıca Bakanlık tarafından çocuk evler� ya
da çocuk evler� s�teler�nde korunma ve
bakım altında bulunan çocukların
ps�kososyal, b�l�şsel ve duygusal yönden
sağlıklı gel�ş�mler�n� sağlamak ve çocukları
hayata hazırlamak amacıyla Çocuk Destek
Gel�ş�m ve Eğ�t�m Programı (ÇODEP)
hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.
ÇODEP etk� alanı açısından korunma
altındak� tüm çocukları kapsayan,
devamlılığı olan yapılandırılmış b�r
program olma özell�ğ� taşımaktadır.

Çocukların yaşam becer�ler�n�n
gel�şt�r�lmes�n�n yanı sıra çocukların
ps�kososyal açıdan desteklenmes�n�n
sağlanmasının hedeflend�ğ� program �le
korunma ve bakım altında bulunan
çocukların hayata her yönden güçlü
b�reyler olarak hazırlanmaları ve
zamanlarını n�tel�kl� olarak yapılandırmaları
amaçlanmaktadır (6).
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SONUÇ

Sonuç olarak yıllar �çer�s�nde dünyada
yaşanan gel�şmelerle b�rl�kte taraf
olduğumuz uluslararası sözleşmeler de
esas alınarak, ülkem�zde çocuğa yönel�k
h�zmetler değ�ş�m ve gel�ş�m gösterm�şt�r.
Bu değ�ş�m ve gel�şmeler doğrultusunda,
AÇSHB tarafından, çocuk �hmal� ve �st�smarı
konusunda koruyucu önley�c� h�zmetler
odağında, çocukların b�reysel farklılıkları ve
�ht�yaçları çerçeves�nde, a�leler� ve sosyal
çevreler� �le uyum sağlamalarının
amaçlandığı görülmekted�r. 

Çocuğa yönel�k �hmal ve �st�smar söz
konusu olduğunda AÇSHB uhdes�nde
ver�len h�zmetlerde; her b�r çocuk özel�nde
b�reyselleşt�r�lm�ş uygulama planları
oluşturulmakta, çocuğun �ht�yaç duyduğu
eğ�t�m, sağlık g�b� alanlardak� �ht�yaçları
tesp�t ed�lerek paydaş kurumlarla �ş b�rl�ğ�
yapılmakta, çocukların �lg�ler�ne göre, uğraş
yapab�lecekler�, meslek� becer�
kazanab�lecekler� ve yetenekler�n�
gel�şt�reb�lecekler� destekley�c� ortamlar
oluşturulmakta ve çocuğa ver�len h�zmet�n
başarıya ulaşması �ç�n çocuğun katılım
hakkı gözet�lmekted�r.

Çocuk koruma alanında koruyucu ve
önley�c� h�zmetler, eğ�t�m ve danışmanlık
h�zmetler�, a�le odaklı sosyal h�zmet model-

ler� ve kurum bakım h�zmetler� g�b� gen�ş
b�r görev alanına sah�p olan Bakanlığın,
gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde
taşıdığı sorumluluğa bakıldığında;
yürütülen çalışmalarda çocuğun öncel�kl�
olarak a�les� yanında desteklenmes�n�n
amaçlandığı yapılan bütün çalışmalara
karşın bunun mümkün olmaması hal�nde
�se çocuğun devlet koruması altında,
b�l�msel temell� programlar ve uygulamalar
�le desteklenmes�n� hedefled�ğ�
görülmekted�r.

Bu bağlamda çocuk koruma alanında
kamuoyu farkındalığı yaratarak çocuğa
yönel�k herhang� b�r �hmal ya da �st�smar
olmadan çocuğun kend�s�, a�les� ve
çevres�nden kaynaklı sorun ya da
�ht�yaçlarının tesp�t ed�lmes�; bu �ht�yaçların
ya da sorunların kurumlar arası �ş b�rl�ğ� �le
g�der�lmes�; r�sk har�taları �le erken
müdahale s�stem�n�n oluşturulması; a�lelere
yönel�k b�lg�lend�r�c� ve çözüm üret�c�
eğ�t�mler�n düzenlenmes�, çocuklara
yönel�k ps�kososyal destek h�zmetler�n�n
gel�şt�r�lmes�, kuruluş bakımı h�zmet�nde
�ht�saslaşmanın sağlanması konularında
pol�t�kalar oluşturulmakta ve h�zmetler
yürütülmekted�r.
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