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Bu çalışmada Türk�ye’dek� çocuk haklarına �l�şk�n mevcut
pol�t�kalar ve uygulamalar konuyla �lg�l� temel uluslararası belgeler
�le bağlantılı olarak �ncelenm�şt�r. Çalışmada öncel�kle çocukluk
olgusu ve çocuk hakları kavramının Dünya’dak� gel�ş�m sürec�ne
�l�şk�n genel b�r perspekt�f sunulmuştur. Ardından konuyla �lg�l�
uluslararası belgeler ve temel çocuk haklarına temas ed�lm�şt�r.
Üçüncü kısımda Türk�ye’de çocuk hakları olgusunu b�ç�mlend�ren
kültürel ve tar�h� temellere değ�n�lm�ş, bunu tak�ben ülkem�zde
çocuk hakları �le �lg�l� mevcut uygulamalar ayrıntılı olarak
aktarılmıştır.

Anahtar Kel�meler: Çocukluk, Çocuk Hakları, Çocuk Pol�t�kaları

Özet

In th�s study, current pol�c�es and pract�ces regard�ng ch�ldren's
r�ghts �n Turkey was rev�ewed �n connect�on w�th bas�c
�nternat�onal documents on the subject. In the study, f�rstly, a
genereal overv�ew of the concept of ch�ldhood and the evolv�ng
process of ch�ldren’s r�ghts �n the world were presented. Then the
study touched opun the relevant �nternat�onal documents and
the bas�c r�ghts of ch�ldren. In the th�rd part the cultural and
h�stor�cal background wh�ch form the concept of ch�ldren’s r�ghts
�n Turkey were addressed, and current pract�ces were presented
�n deta�l.

Keywords: Ch�ldhood, Ch�ldren’s R�ghts, Ch�ld Pol�cy
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Çocuk hakları, �nsan hakları şems�yes� altında yer alan haklar
arasındadır. Dolayısıyla �nsan olmaktan kaynaklanan temel hakların
tümü esasında çocukları da �ç�ne almaktadır. Bunun yanında yaş ve
�ç�nde bulunulan gel�ş�m dönemler�ne bağlı �ht�yaçlar g�b� unsurlar
göz önünde bulundurularak çocuklara özgü koruma tedb�rler�
çocuklar �ç�n hazırlanmış özel met�nlerde daha ayrıntılı ele
alınmaktadır (Uğurlu ve Gülşen, 2014, s.6). Bundan dolayı, çocuk
hakları kavramının kend�ne özgü yönler� de bulunmaktadır.

Tar�hsel süreç �çer�s�nde toplumlar zamana, sosyokültürel ve
ekonom�k yapılarına bağlı olarak çocuğa farklı değerler atfetm�ş,
çocuk algısı ve çocukların toplumdak� yer� bu tür çoklu etmenler�n
etk�s�yle b�ç�mlenm�şt�r. Bundan dolayı çocuğa ver�len değer�n ve
çocuk haklarının her meden�yet�n sah�p olduğu değerler �le ele
alınması önem arz etmekted�r. Çünkü toplumun, kültürün, devlet�n
ve a�len�n ayrılmaz parçalarından b�r�s� çocuklardır. Her toplum, her
kültür ya da her a�le çocukluklara �l�şk�n algısını ve kend� çocukluk
kültürünü oluşturmakta, b�r anlamda çocuğun �ç�ne doğduğu
hab�tusu üretmekted�r (Erdoğan ve Vakıf, 2020, s.465). 

Tüm toplumlarda çocuğa yönel�k tutumlar ve yaklaşımlar açısından
çeş�tl� benzerl�kler de görülmekted�r. Bu anlamda çocukluk, b�r
yönüyle evrensel b�r deney�mken, d�ğer yandan kültürlere özgü b�r
olgu olarak değerlend�r�leb�l�r. Geleneksel toplumlardak� çocuk
algısını günümüz toplumlarından ayıran temel nokta çocuklarla
yet�şk�nler arasında öneml� b�r fark görülmemes�d�r. Örneğ�n çocuk
ve yet�şk�nler�n zaman ve mekanları b�rb�r�nden kesk�n b�ç�mde
ayrılmamıştır. Bu anlamda çocuğun toplulukla daha yoğun teması
da olmaktadır (Güçlü, 2016, s.2-3).

Esk� toplumların yapısı ve �ç�nde yaşadıkları çevre koşulları
çocukların toplumun etk�n b�r üyes� olmayı nasıl öğrend�kler�
konusunda öneml� göstergeler sunmaktadır. Tüm toplumlarda
çocuklar gözlem, takl�t, sosyalleşme ve oyun yoluyla b�rçok becer�
ve kültürel b�lg� ed�nme yet�s�ne sah�p olmuşlardır. Çocukların
yaşamı öğrenmes�n�n öneml� b�r kısmı bu sosyal eğ�t�m yoluyla
olmuştur (Eskelson, 2020, s. 29-33).
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Geleneksel toplumlarda çocuklara ekonom�k yarar sağlanan
b�reyler olarak da bakılmıştır. Bu nedenlerden dolayı, esk� çağlarda
modern anlamda �fade ed�len çocuk haklarına �l�şk�n b�r kavram
bulunmadığını bel�rteb�l�r�z. Daha z�yade, ebeveynler�n özell�kle
babaların çocukların üzer�nde haklara sah�p olduğunu söylemek
mümkündür (Çel�k, 2005, s. 1).

Bununla beraber, geleneksel toplumlar çocukların korunması ve
çocuk hakları bağlamında ele alınab�lecek çeş�tl� örnekler de
sunmaktadır. Örneğ�n Esk� Mezopotamya ve Ön Asya
toplumlarında a�len�n çocuğa çok düşkün olduğu b�l�nmekte, bel�rl�
konularda a�lelere yasal yükümlülükler get�r�ld�ğ� görülmekted�r.
Örneğ�n Hamurab� yasaları üvey çocuklar �le �lg�l� olarak a�len�n
yükümlülükler�n�n yer�ne get�r�lmemes� durumunda çocuk leh�ne
bazı hükümler uygulanmasını öngörmüştür (Erkanal, 2001, s.121).

Y�ne Ant�k çağ meden�yetler�nden olan Sümerlerde anne, baba ve
çocuklar arasında eğ�t�c�, eğlencel�, düşüncel� ve sevecen �l�şk�ler
bulunmaktadır. Çocukların okul çağına başlamadan önce sevg�,
saygı ve toplum �ç�ndek� davranış modeller�n� a�leden aldıkları
eğ�t�mle beraber öğrend�kler� anlaşılmaktadır (akt. Özgül, 2011,
s.405).

Geleneksel Afr�ka toplumlarında çocukların eğ�t�m� gelenekler ve
değerler �le bağlantı �çer�s�nde yaşamın b�r parçası olarak sürekl�l�k
gösteren b�r sürec� �fade etmekted�r. Geleneksel anlatılar ve m�tler
yoluyla yaşlılar çocuklara davranış ve sosyal �l�şk� kodlarını
öğretmekted�r. Çocuklara yönel�k toplum saygısı yanında,
çocukların korunması ve uygun b�ç�mde sosyalleşmes�n�n
sağlanması y�ne toplumun sorumluluğundadır (akt. Boakye-
Boaten s.108).

Geleneksel Pol�nezya kültürler�nden olan Maor� toplumunda
“whanau” olarak �fade ed�len gen�ş a�le ve akraba ağına dah�l tüm
k�ş�ler çocukların yet�şt�r�lmes�nde sorumluluk sah�b�
görülmekted�r. Çocuklar Tanrı’nın b�r armağanı olarak görülmekte,
çocukların bakımları ve korunmaları özel b�r anlam �fade
etmekted�r (Herew�n�, 2018, s.5-8).

Aztek toplumunda da çocuğa değer ver�ld�ğ�n� gösteren kayıtlar
bulunmaktadır. Yen� b�r hayatın dünyaya gelmes�ne saygı olarak
çocukları tems�len hoş metaforlar kullanılmıştır. Anne ve baba
bebeklere değerl� materyaller �le benzeşen ter�mler yoluyla
seslenm�şlerd�r.  Anne   ve  babanın  çocuğuna  bu  yaklaşımı  Aztek 
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toplumunda çocuğun ne kadar değer gördüğüne �şaret olarak
kabul ed�lmekted�r (Thoele, 2005, s.96).

Arap-İslam ülkeler�nde onuncu yüzyıldan �t�baren çocuklar �le �lg�l�
özel yasal r�salelere rastlanmaktadır. Bu tür met�nlerde çocuk
bakımı ve çocukların korunması konuları s�stemat�k olarak
tartışılmaktadır. Bu kaynaklarda yer alan atıflar Müslüman
b�lg�nler�n çocukluk olgusuna gösterm�ş oldukları öneme da�r
�şaretler sunmaktadır (Gıl’adı, 2001, s.108, 111).

Orta Asya dönemler�nden bu yana Türk toplumlarında da çocuğa
özel b�r önem ve değer ver�lm�şt�r. Türklerde tar�h boyunca, çocuk
bakımı ve çocukların korunması hassas�yetle üzer�nde durulan
konular olmuştur. Türk kültüründe bulunan sevg� ve merhamet
duyguları çocuk haklarını a�le �çer�s�nde öneml� b�r yere
oturtmuştur.

Batı toplumlarında çocuk haklarına �l�şk�n günümüze kadar
meydana gelen değ�ş�mler sanay� önces� dönem, sanay�leşme
dönem� ve y�rm�nc� yüzyılın ortasından günümüze kadar geçen
zamanı �ç�ne alan üç per�yod hal�nde ele alınmaktadır (Kosher vd.,
2016, s.9).

Ortaçağ dönem�ne baktığımızda soyluluk ve halk ayrımı olması
neden�yle düzenlenen tüm yasalar toplumun her kes�m� �ç�n eş�t
b�r şek�lde uygulanmamıştır. Bu dönemde çocukluk �nsan
yaşamında ayrı b�r evre olarak görülmem�şt�r. Çocukların b�rer
yet�şk�n g�b� davranmaları beklenmekted�r. Genel olarak çocuğun
yed� yaşına kadar süren b�r bebekl�k dönem� vardır. Çocuklar bu
yaştan sonra yet�şk�nler�n dünyasına g�rmekted�r. Aydınlanma
düşünürler� �le b�rl�kte çocuğa yönel�k olumsuz bakış açısının
değ�ş�m� ve çocukların okulda eğ�t�m alması gereken b�reyler
olarak gören anlayış yerleşmeye başlamıştır. D�ğer yandan çocuklar
Sanay� Devr�m�yle b�rl�kte olumsuz çalışma koşullarının etk�s� altına
g�rm�şt�r. Sanay� Devr�m� çocukların ucuz �ş gücü olarak
kullanılmasına yol açmıştır. 19. yüzyılda dah� çocuklar erken
yaşlardan �t�baren kend� geç�mler�n� sağlamak �ç�n teşv�k ed�lm�şt�r.
Örneğ�n başıboş çocuklar ç�ftl�k ya da fabr�ka sah�pler�ne satılmak
ya da k�ralanmak suret�yle çalışmaya zorlanmışlardır. 19. Yüzyıl
�çer�s�nde bazı olumsuzluklar devam etmes�ne karşılık çocuk
koruma alanında öneml� gel�şmeler�n olduğu b�r dönemd�r. Her
şeyden önce bu yüzyıl çocuk koruma alanında kurumların
oluşturulduğu b�r dönem olarak ayrı b�r öneme ha�zd�r (Akt. Uğur,
2018, s. 13-20; Onur, 2005, s. 101; Heywood, 2003, s. 46; Fr�edlander,
1966, s. 33).
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20. yüzyıl Dünya genel�nde b�rçok ülkede çocuklar �le �lg�l� yasaların
yürürlüğe g�rd�ğ� dönem olmuştur. Bu yasalar genell�kle çocuk
�şç�l�ğ� ve eğ�t�m konuları �le �lg�l� olarak oluşturulmuştur. Bununla
b�rl�kte k�mses�z ve muhtaç çocuklara yönel�k kamu
sorumluluğunun tanınmasını da beraber�nde get�rm�şt�r. Bu
dönemde toplumlar çoğunlukla çocukların korunması, bakımı ve
beslenmes� hakları üzer�nde durmuştur. Daha z�yade çocukların
hayatta kalması ve temel �ht�yaçlarına odaklanılmıştır. Bu
bağlamda toplumda özell�kle çocukların emn�yet�n�n sağlanması
kavramı ben�msenmeye başlanmış, çocukların geleceğ�n
yet�şk�nler� olarak dünyayı şek�llend�recek k�ş�ler olarak algılanması
�le b�rl�kte daha fazla önem kazanmıştır. Çocuk hakları
düşünces�nde göze çarpan öneml� değ�ş�mler �se 20. yüzyılın �k�nc�
yarısında meydana gelm�şt�r. Bu dönemde yalnızca çocukların
korunması ve bakımına odaklanan haklardan çocuğun karar verme
ve kend�n� �fade etme haklarına doğru b�r geç�ş gerçekleşm�şt�r.
Böylel�kle çocuklar a�len�n veya devlet�n mülk�yet�ne a�t b�r varlık
olarak gören yaklaşımlar yer�ne yet�şk�nler �le aynı haklara sah�p
yasal k�ş�ler olması düşünces� ben�msenmeye başlanmıştır (Kosher
vd., 2016, s. 14).

Bu çalışma 20. yüzyıl �ç�nde meydana gelen bu gel�şmeler�n öneml�
b�r yönünü oluşturan uluslararası belgeler �le bağlantılı olarak
Türk�ye’dek� çocuk haklarına �l�şk�n tar�hsel gel�ş�m �le günümüz
pol�t�kalarını ve uygulamalarını ele almaktadır. 
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ULUSLARARASI BELGELER VE
ÇOCUĞUN TEMEL HAKLARI

Bel�rt�ld�ğ� g�b� çocuk haklarının tar�hsel gel�ş�m sürec�nde 20. Yüzyıl
�çer�s�nde meydana gelen değ�ş�mler öneml� yer tutmaktadır. Bu
süreçte oluşturulan ve dünyada çocuk haklarına yön veren üç
temel uluslararası met�nden söz etmek mümkündür. Bunlar:
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Çocuk Haklarını Düzenleyen Temel
Uluslararası Belgeler

1924 Cenevre Çocuk Hakları B�ld�rges�
1959 B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları B�ld�rges�
1989 B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları Sözleşmes�’d�r. 

“Cenevre Çocuk Hakları B�ld�rges� (1924)”

Uluslararası ölçekte çocuk hakları alanında atılan �lk adım beş
maddeden oluşan Cenevre Çocuk Hakları B�ld�rges�’d�r. Çocukların
yaşatılmaları, gel�şmeler� ve korunmalarının uluslararası düzeyde
temel �lke olarak �lk defa ele alındığı bu beş maddel�k b�ld�rgey�
�mzalayan devletler arasında Türk�ye Cumhur�yet� de yer almıştır
(Başbakanlık Sosyal H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme Kurumu, 1999, s.
1).

Cenevre Çocuk Hakları B�ld�rges�, B�r�nc� Dünya Savaşı sonrası
çocukların daha özenl� korunması gereğ�nden hareket �le
hazırlanarak ülkeler�n �mzasına sunulmuştur. B�ld�rgede çocukların
sağlıklı ve güvenl� b�r ortam �çer�s�nde yaşaması, b�r felaket anında
çocuklara öncel�k ver�lmes�, çocukların her türlü �st�smara karşı
korunması konularına vurgu yapılmıştır. Ancak İk�nc� Dünya
Savaşı’nın başlaması, M�lletler Cem�yet�’n�n geçerl�l�ğ�n� y�t�rmes�
sonucu b�ld�rgen�n herhang� b�r yaptırımı kalmamıştır.



İk�nc� Dünya Savaşı, B�r�nc� Dünya Savaşı g�b� çocuklara büyük
zararlar verm�ş ve çocuklar Cenevre Çocuk Hakları B�ld�rges�
bulunmasına rağmen yeter� kadar korunamamıştır. B�rleşm�ş
M�lletler�n kurulmasıyla çocukların korunmasına �l�şk�n konuları
�ncelemek üzere “Sosyal Sorunlar Mecl�s�” oluşturulmuştur. Sosyal
Sorunlar Mecl�s� yaptığı b�r toplantıda Cenevre Çocuk Hakları
B�ld�rges�’n�n yen�den düzenlenmes�ne karar verm�şt�r. Üye
devletlerden de alınan görüşler doğrultusunda yen�den
düzenlenen B�ld�rge 20 Kasım 1959 tar�h�nde B�rleşm�ş M�lletler
Genel Kurulu'nda oy b�rl�ğ� �le kabul ed�lm�şt�r. B�ld�rgede İk�nc�
Dünya Savaşı’nın çocukları daha fazla ş�ddete maruz bıraktığı
etk�ler göz önüne alınarak çocukların doğum önces� ve sonrasında
özel korunma ve bakıma gereks�n�m duyduğuna vurgu yapılmıştır
(Erbay, 2013, s. 27).

B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları B�ld�r�s�nde çocuklara karşı
ayrımcılık yapılmaması, çocuğa kend�s�n� özgürce gel�şme fırsatı
ver�lmes�, doğumdan �t�baren b�r k�ml�k ve vatandaşlık
kazandırılması, sosyal güvenl�k haklarından yararlandırılması,
engell� çocuklara gereken bakım ve tedav�n�n sağlanması g�b� on
genel �lke yer almıştır (Ünal,2001, s. 46).

Gerek Cenevre Çocuk Hakları B�ld�rges�’n�n gerekse B�rleşm�ş
M�lletler Çocuk Hakları B�ld�rges�’n�n herhang� b�r yaptırım gücü
olmaması neden�yle bu b�ld�rgeler, �mzalayan devletler�n �y� n�yet
�fades� olmasından öteye g�demem�şt�r.
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“B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları B�ld�rges�
(1959)”

“B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları
Sözleşmes� (1989)”

B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Haklarına Da�r Sözleşme, B�rleşm�ş
M�lletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1989 tar�h ve 44/25 sayılı
kararıyla kabul ed�l�p �mza, onay ve katılıma açılmıştır. Sözleşme 49.
maddeye uygun olarak 2 Eylül 1990 tar�h�nde yürürlüğe g�rm�şt�r.

Sözleşme, doğumdan ergenl�ğe ve genç yet�şk�nl�ğe kadar
çocukların yaşamlarının tüm boyutlarını kapsamaktadır. Sözleşme
on yıllık b�r zaman d�l�m�nde gel�şt�r�lm�şt�r ve dünyadak� tüm
çocukların mutlu, sağlıklı, doyurucu ve güvenl� b�r yaşam
süreb�lmes� �ç�n neler�n gerekl� olduğu konusunda kapsamlı b�r
düzenlemed�r (Sosyal H�zmet Uzmanları Derneğ�, 2004, s. 10).
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B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları Sözleşmes� uyarınca daha erken
yaşta reş�t olma durumu har�ç, on sek�z yaşına kadar her �nsan
çocuk sayılmaktadır. Ayrıca taraf devletler, sözleşmede yazılı olan
hakları kend� yetk�ler� altında bulunan her çocuğa; kend�ler�n�n,
anne babalarının veya yasal vas�ler�n�n sah�p oldukları ırk, renk,
c�ns�yet, d�l, s�yasal ya da başka düşünceler, ulusal, etn�k ve sosyal
köken, mülk�yet, sakatlık, doğuş ve d�ğer statüler neden�yle h�çb�r
ayrım gözetmeks�z�n tanır ve taahhüt ederler. 

Taraf devletler, çocuğun anne babasının, yasal vas�ler�n�n veya
a�les�n�n ötek� üyeler�n�n durumları, faal�yetler�, açıklanan
düşünceler� veya �nançları neden�yle her türlü ayırıma veya cezaya
tab� tutulmasına karşı etk�l� b�ç�mde korunması �ç�n gerekl� tüm
uygun önlem� alırlar den�lmekted�r.

Sözleşme, çocuğa yönel�k en gen�ş katılımlı belge olmasına rağmen
b�rçok eleşt�r�lere de maruz kalmaktadır. Sözleşme, Batı kavramları
kullanılarak yazılmış olup evrensel, serbest ve tek�l b�r çocuğu
referans göstermekted�r. Anne, baba ve çocuk arasındak� �l�şk�
b�yoloj�k temel olarak vurgulanmıştır. Sözleşmen�n çocuklar
tarafından oluşturulmamış ve katkılarının alınmamış olması,
çocuğun yaş tanımlamasının on sek�z yaş �le sınırlı tutulması,
bunun yer�ne b�reysel gel�ş�m ve kapas�tes�n�n öneml� olduğu
yasaların da buna göre düzenlenmes� gerekt�ğ� �fade ed�lmekted�r.
Sözleşmen�n en güçsüz tarafının �se taraf ülken�n �ç hukuku hal�ne
gelmed�kçe uygulanab�l�r olmaması olarak �fade ed�lm�şt�r (Erbay,
2013, ss. 34-35).

Bu eleşt�r�ler doğrultusunda, B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları
Kom�tes� sözleşmeye �l�şk�n yen� düzenlemelere g�tmekted�r. Bu
kapsamda;

Çocuk Satışı, Çocuk Fah�şel�ğ� ve Çocuk Pornograf�s� �le İlg�l�
İht�yar� Protokol
Çocukların S�lahlı Çatışmalara Dâh�l Olmaları Konusundak�
İht�yar� Protokol 
Çocuk Haklarına Da�r Sözleşmen�n Başvuru Usulüne İl�şk�n
İht�yar� Protokol

adlarını taşıyan Sözleşmeye ek protokoller B�rleşm�ş M�lletler
tarafından kabul ed�lm�ş ve ülkeler�n onayına sunulmuştur. 



İşaret ed�ld�ğ� üzere çocuk hakları özell�kle dünya savaşlarının
yaşanması ve bu savaşlardan çocukların daha fazla etk�lenmes�
dolayısıyla uluslararası zem�nde gündeme alınmaya başlanılmıştır.
Ancak bunun �ç�n ortak b�r d�l ve tavır gel�şt�r�lmes�ne �l�şk�n
zorluklar yaşanmıştır. B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları Sözleşmes�
�le çocukların her türlü �hmal, �st�smar ve kötü yaşam koşullarından
korunmaları, gel�ş�mler�n�n ve katılımlarının sağlanması
konusunda evrensel �lke ve çerçeveler�n bel�rlenmes�ne
çalışılmıştır. Ancak sözleşmeye yapılan eleşt�r�ler de
göstermekted�r k� bu konuda tam b�r f�k�r b�rl�ğ� sağlanamamıştır.
Ayrıca uygulama açısından ülkeler arasında farklılıklar olab�ld�ğ�
g�b� aynı ülke �çer�s�nde de değ�ş�k sosyokültürel tabakalarda
farklılıklar bulunmaktadır.
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Çocuğun Temel Hakları

B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları Sözleşmes� �le esasında çocukluk
kavramının tar�hsel gel�ş�m�n�n bel�rl� standartlara bağlandığı
söyleneb�l�r. Sözleşmede tanımlanan haklar; ırk, d�n, d�l ayrımı
yapmadan tüm çocuklar �ç�n geçerl�d�r. Sözleşme kapsamında yer
alan haklar; yaşama, gel�şme, korunma ve katılım hakkı olarak ele
alınab�l�r. Hakların korunması ve uygulanab�lmes� �ç�n temel �lkeler
düzenlenm�şt�r. Sözleşmede yer alan temel �lkeler; ayrımcılığın
önlenmes�, çocuğun yüksek yararının korunması, çocuğun
görüşüne saygı göster�lmes� şekl�nde �fade ed�leb�l�r. Çocuğun
yüksek yararı �lkes� çerçeves�nde, çocuk merkezl� b�r bakış açısı �le
çocuğun hak ve �ht�yaçları öncel�kle göz önünde
bulundurulmaktadır. Sözleşmeye göre çocukla �lg�l� alınacak
kararların çocuğun görüşler�n�n gel�ş�m� doğrultusunda alınmasına
özen göster�l�r. Sözleşmen�n temel aldığı �lkeler, ayrım
gözetmeks�z�n tüm çocuklar �ç�n geçerl�d�r.

“Yaşama Hakkı”

Yaşama hakkı en temel haktır. Herkes �ç�n geçerl�d�r. Yaşama
hakkını elde etmeden d�ğer hakların hayata geçmes� mümkün
değ�ld�r. Yaşama hakkı sözleşmen�n �lkeler� çerçeves�nde ayrım
gözetmeks�z�n tüm çocuklar �ç�n geçerl�d�r. Sözleşme’n�n 6.
maddes�nde her çocuğun temel yaşama hakkına sah�p olduğu
�fade ed�lmekted�r.

Yaşama, gel�şme temel b�r özgürlük ve haktır. Önce yaşam vardır
ve yaşam �lk özgürlüktür. Bu �lk özgürlüğün somutlaşması da �lk
hakkı, yan� yaşama hakkını �fade eder. Yaşama hakkı, k�ş�n�n f�z�ksel
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ve ruhsal bütünlüğünü koruyab�lmes� ve varlığının çeş�tl� etk�lerle
bozulmasına engel olab�lmes�d�r (Erbay, 2013, s. 18). Çocuğun f�z�ksel
ve ruhsal bütünlüğüne dokunulamayacağı �lkes� �le yaşama hakkı
b�rb�r�n� tamamlar. Bu bağlamda çocuğun yaşamasının sağlanması
�ç�n her tür tehl�kelerden korunması büyük önem taşımaktadır. 

Tüm �nsan hakları belgeler�nde, yaşama hakkı güvence altına alınır
ve yaşama hakkı dokunulmaz olarak kabul görür. Yaşama hakkı
korunması gereken mutlak n�tel�kte b�r haktır. Çağımızda yaşama
hakkı b�r ülken�n �nsan haklarına bakışını ortaya koymada
kullanılab�lecek en öneml� ölçüttür. Türk�ye Cumhur�yet�’n�n 1982
Anayasası’nda da yaşama hakkı güvence altına alınmıştır.
Çocukların hayatta kalmalarına yönel�k çabalar, onların korunması
ve gel�şt�r�lmes� ve h�çb�r ayrıma tab� tutulmamalarına yönel�k
göster�lecek çabalar �le beraber olmalıdır.

Her çocuk azam� ölçüde yetenekler�n� gel�şt�rme hakkına sah�pt�r.
Sözleşme’n�n 6. maddes�nde “devlet, çocuğun gel�ş�m� �ç�n
mümkün olan azam� çabayı göster�r” demekted�r. Her çocuğun
k�ş�l�ğ�n�n, becer�ler�n�n, z�h�nsel ve f�z�ksel yetenekler�n�n mümkün
olduğunca gel�şt�r�lmes� hakkı vardır. Ancak çocuğun gel�şme
hakkını kullanab�lmes�, temel yaşama hakkına sah�p olab�lmes� �le
mümkün olab�lecekt�r.

B�r çocuğun gel�şmes� onun yalnızca yet�şk�nl�k dönem�ne
hazırlanması anlamına gelmemekted�r. Bu aynı zamanda çocuğun
�ç�nde bulunduğu dönem� en elver�şl� koşullarda yaşaması
anlamına gel�r. Sözleşmeye göre devletler�n; çocuğun bedensel,
z�h�nsel, ruhsal, ahlak�, ps�koloj�k ve toplumsal gel�ş�m�n�, �nsanın
saygınlığı �le uyumlu b�ç�mde gözetmeler� ve çocuğun toplumda
özgür b�r b�rey olarak yaşamını sürdürmes� �ç�n gerekl� önlemler�
almaları gerekmekted�r. Devletlerce bu hakkın temel �lkeler
çerçeves�nde, çocuğun yüksek yararı gözet�lerek ayrım yapmadan
her çocuk �ç�n uygulanması önem taşımaktadır.

“Gel�şme Hakkı”

“Korunma Hakkı”

Tüm çocuklar �hmal, �st�smar ve her türlü r�skten korunma hakkına
sah�pt�r. Devletler çocukların her türlü r�skten korunması �ç�n
gereken tüm tedb�rler� almalıdır. Sözleşme’n�n 19. maddes�nde
çocukların her türlü �hmal ve �st�smardan korunmasına yönel�k
taraf devletler�n tedb�r alması gerekt�ğ� vurgulanmaktadır.



Çocuğun korunmasında esas sorumluluk ana babada olmakla
b�rl�kte, ana babanın bu sorumluluğu çocuk haklarına uygun b�r
şek�lde yer�ne get�rmes� gerekmekte olup yer�ne get�remed�ğ�
durumlarda devlet�n ana babaya gereken desteğ� verme
sorumluluğu bulunmaktadır.

Çocuğun yüksek yararına olmadığı durumlarda ana ve babasından
ayrılmaması bunun son çare olarak ele alınması gerekmekte olup
devletler�n çocuğu bedensel ve z�h�nsel ş�ddet�n her türünden
koruyucu �dar� ve yasal önlemler� alma yükümlülüğü
bulunmaktadır. Korunma hakkı kapsamında �hmal, �st�smar ve
sömürüden korunma hakkı, �şkence ve özgürlükten yoksun
bırakmaya karşı korunma, kurum bakımının en son çare olması,
a�le b�rleşmeler�ne öncel�k kolaylık, çocuk kaçırmalarının
önlenmes�, engell� çocukların yaşama etk�n katılımın sağlanması,
çocuğun bedensel, z�h�nsel ve ahlak� gel�ş�m�n� olumsuz
etk�leyecek n�tel�kte �şte çalıştırılmasına karşı korunma, s�lahlı
çatışmalardan korunma, ad�l yargılanma hakkı, çocuğa özgü usulle
yargılanma hakkı başlıkları sayılab�l�r.
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“Katılım Hakkı”

Çocuğun kend�n� �lg�lend�ren konularda görüşler�n� �fade etme
hakkı vardır. Çocuğun katılım hakkı kend�n� ve düşünceler�n� �fade
etme özgürlüğünü ve temel s�v�l hakları �çer�r. Çocuğun katılım
hakkı, Sözleşme’n�n 12. maddes�nde de yer almıştır.

İlg�l� madde, taraf devletler�, görüşler�n� oluşturma yeteneğ�ne
sah�p çocuğun kend�n� �lg�lend�ren her konuda görüşler�n�
serbestçe �fade etme hakkını; bu görüşlere, çocuğun yaşı ve
olgunluk dereces�ne uygun olarak gereken özen göster�lmek
suret�yle tanımaya yükümlü tutmaktadır. Katılım hakkının en
öneml� özell�ğ�nden b�r� de bu hakkın çocuk hakları �le �lg�l� d�ğer
b�ld�rgelerde yer almayan ve �lk kez Çocuk Hakları Sözleşmes�’nde
gündeme gelen b�r hak olmasıdır (Akyüz, 2001, s. 14).

Katılım hakkını düzenleyen 12. madde, çocukların tüm kararları tek
başlarına alma ve bunu uygulama hakkını vermezler. Söz konusu
madde çerçeves�nde tanımlanan katılım hakkı �le öncel�kle
çocukların hakları olan b�r b�rey olarak kabulü amaçlanır. Ayrıca
çocuklara katılım hakkı çerçeves�nde, görüşler�n� ortaya koyma,
serbestçe �fade edeb�lme, kend�ler�n� etk�leyen konular ve
sorunlara �l�şk�n görüş ve öner�lerde bulunab�lme ve bu sorunları
öğrenme hakkı tanınır.
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Türk Meden� Kanunu madde 308’de, “Ayırt etme gücüne sah�p olan
küçük rızası olmadıkça evlat ed�n�lemez” den�lmekted�r. Madde
33’te �se “Ana ve baba olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını
düzenleme olanağı tanırlar; öneml� konularda olab�ld�ğ�nce onun
düşünces�n� göz önünde tutarlar” den�lmekted�r. Bunlar Türk
Meden� Kanunu’nda çocuğun kend�n� �lg�lend�ren konularda
görüşler�n�n alınması hususunda konulara değ�n�lmekted�r. Ayrıca
Çocuk Koruma Kanunu’nda yer alan temel �lkelerde çocuk ve a�les�
b�lg�lend�r�lmek suret�yle karar süreçler�ne katılımlarının sağlanması
�lkes� gözet�lmekted�r.

Sonuç olarak tüm çocukların yaşama, gel�şme, korunma ve katılım
haklarına h�çb�r ayrım gözetmeks�z�n sah�p olab�lmeler�
gerekmekted�r. Çocukların bu haklarına sah�p olarak gel�ş�mler�n�n
sağlanması, daha sağlıklı a�leler�, daha sağlıklı ve güçlü a�leler �se
daha güçlü ve sağlıklı toplumları doğuracaktır.



TÜRKİYE’DE ÇOCUK HAKLARI

Önceden bel�rt�ld�ğ� g�b� Türk�ye tar�h boyunca, çocuk bakımına ve
çocukların korunmasına önem veren b�r ülke olmuştur. Türk
kültüründe bulunan sevg� ve merhamet duyguları çocuk haklarını
a�le �çer�s�nde öneml� b�r yere oturtmuştur.

Anadolu’ya gelmeden önce Orta Asya’da boyların meydana
get�rd�ğ� b�r devlet düzen�nde yaşayan Türk boyunun şef�
öldüğünde yer� başka b�r l�der tarafından doldurulurdu. L�der�n
bel�rlenmes�nde soyluluk esas alınmaz, yetenekler�ne bakılırdı.
Böylece Türklerde soyluluğa dayanan b�r zümre yaratılması
engellenm�şt�r. Ayrıca bozkır kültürü dolayısıyla b�reysel özgürlük
yerleşm�şt�r. 11. yüzyılda Balasagunlu Yusuf adlı b�r b�lge tarafından
yazılmış olan Kutadgu B�l�g adlı eserde yasalar karşısında eş�tl�ğ�n
kabul ed�ld�ğ� ve �nsan sevg�s�n�n bulunduğu vurgulanmıştır (Akay,
2004, s. 34). İnsan sevg�s�n�n öneml� olduğu b�r toplumda çocuklar
da sevg� �çer�s�nde yet�şme �mkânı bulmuştur.

Ayrıca yüzyıllar önces�ne a�t Dede Korkut H�kâyeler�, Türk
toplumunda çocuğun yer� ve değer�ne �l�şk�n b�zlere öneml� b�lg�ler
sunmaktadır. Dede Korkut H�kâyeler�’nde çocuk küçük de olsa
öneml� b�r b�rey olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca çocuğa ve
çocuk yet�şt�r�lmes�ne ne kadar önem ver�ld�ğ� de görülmekted�r
(Yalçın ve Şengül, 2004, s. 210).

Göçebe Orta Asya kültüründe çocuk; at üzer�nde de olsa, sevg�, �lg�
ve güvenl�k �çer�s�nde yet�şt�r�ld�ğ� görülmekted�r. Yerleş�k düzende
de çocuk; n�nn�ler �le anne, kardeş, büyükanne ve d�ğer akrabaların
bakım ve gözet�m�nde sevg� ve �lg� �le büyütülmüştür.
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Kültürel Temeller ve Tar�hsel Gel�ş�m
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Türkler�n Müslüman olmadan öncek� öneml� devletler� Hun,
Göktürk ve Uygurlarda da çocuğun korunmasına, eğ�t�lmes�ne
yönel�k farklı uygulamalar olmakla b�rl�kte temel olarak çocuk
sevg�s�n�n öneml� olduğu görülmekted�r. Çocuklar arasında c�ns�yet
ayrımı olmaksızın a�leler� tarafından sev�lerek büyütüldükler�
anlaşılmaktadır (Akyüz, 2010, ss. 47-51).

İslam�yet’�n kabulü �le Türk devletler� (Karamanoğulları, Selçuklular,
Anadolu Selçukluları vb.) İslam hukukunu ben�msem�şlerd�r.
Çocukların korunması İslam d�n�n�n kutsal k�tabı olan Kur’an-ı
Ker�m’de açık b�r şek�lde �fade ed�lmekted�r. Kur’an-ı Ker�m ve
had�slerde çocukların özel olarak korunması ve bakımına �l�şk�n
hükümler bulunmaktadır. Şöyle k� İsrâ sures�n�n 31. ayet�nde
“Yoksulluk korkusu �le evlâtlarınızı öldürmey�n! Onları ve s�zler�
sadece b�z rızıklandırırız.” den�lmekted�r (Kur’an-ı Ker�m Meal�, 2010,
ss. 285) Çocukların öldürülmes�, (kasıtla �şlenen) büyük suç olarak
görülmekted�r. Bu ayette özell�kle çocukların hakları �çer�s�nde yer
alan temel yaşama hakkına atıfta bulunulmakta ve çocukların
öldürülmes�n�n büyük b�r suç olduğu bel�rt�lmekted�r (Beter, 2010, s.
37). Bu doğrultuda, İslam d�n�nde çocuğa özel olarak önem ver�lm�ş,
onun korunup gözet�lmes� gerekt�ğ� �lkes� ben�msenm�şt�r.

Tanz�mat Dönem�’nde çocuk hakları ter�m�n�n bazı aydınlarca tıpkı
�nsan hakları ter�m�nde olduğu g�b� �fade ed�lm�ş olduğu görülüyor.
“Çocuklarımızın terb�ye ve eğ�t�m�n� daha kend� çocuklarımızın
haklarını öğrenmemekle m� başaracağız?” şekl�ndek� b�r �fade
çocuk haklarının uluslararası söylem�nden yüzyıl önces�ne
rastlamaktadır (Doğan, 2001, s. 1).

Türk�ye’de çocuğa önem vermek, onu ve haklarını korumaya
yönel�k kurumların kurulmaya başlaması 19. yüzyıla rastlar. M�that
Paşa, Tuna Eyalet� val�s� �ken “Çocuk Islahevler�ne” a�t b�r tüzük
düzenlem�ş ve aynı tüzük uygulanmak üzere Dâh�l�ye Nezaret�’nce
1868 yılında bütün val�l�klere tam�m ed�lm�şt�r (Polat, 1997, s. 29).

Çocuk hakları kavram olarak Türk�ye gündem�ne B�rleşm�ş M�lletler
Çocuk Hakları Sözleşmes�’n�n �mzalanması �le g�rd�ğ� pek çok
görüşte �fade ed�lse de yukarıda aktarılan tar�hsel b�lg�ler�n �şaret
ett�ğ� üzere Türk�ye’de çocuk haklarının köken� çok daha esk�lere
dayanmaktadır.

Türk tar�h�nde k�mses�z çocuklara da özel b�r önem ver�lm�şt�r.
Çocuk bakım s�stem�n�n �lk temel� 1822 yılında çocuk ıslahevler�n�n
kurulmasıyla atılmıştır. 



Türk�ye Cumhur�yet�’n�n kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
tarafından 1921 yılında Çocuk Es�rgeme Cem�yet� kurulmuştur
(Başbakanlık Sosyal H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme Kurumu, 1999, s.
1). Ayrıca çocuğa ver�len değer�n b�r gösterges� olarak 23 N�san
Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı çocuklara armağan ed�lm�şt�r.

Y�rm�nc� yüzyılda genel olarak uluslararası alandak� gel�şmeler �le
doğrusal b�r süreç yaşanmıştır. Cenevre Çocuk Hakları B�ld�rges�
1928 yılında, B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları Sözleşmes� 14 Eylül
1990 tar�h�nde �mzalamıştır. Sözleşmeye �l�şk�n 4058 sayılı Onay
Kanunu 11 Aralık 1994 tar�h�nde 22138 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır. Türk�ye azınlık tanımı konusunda ben�msem�ş
olduğu yorum çerçeves�nde; Çocuk Hakları Sözleşmes�’n�n 17, 29 ve
30. maddeler�n� T.C. Anayasası ve 24 Temmuz 1923 tar�hl� Lozan
Antlaşması hükümler�ne ve ruhuna uygun olarak yorumlama ve
uygulama hakkını saklı tutmuştur (Başbakanlık Sosyal H�zmetler ve
Çocuk Es�rgeme Kurumu, 2001, s. 60). Çocuk Hakları Sözleşmes� T.C.
Anayasası’nın 90. maddes� uyarınca �ç hukuk normuna
dönüşmüştür.

Ayrıca Sözleşemeye ek “Çocuk Satışı, Çocuk Fah�şel�ğ� ve Çocuk
Pornograf�s� �le İlg�l� İht�yar� Protokol” 28 Haz�ran 2002 tar�h�nde,
“Çocukların S�lahlı Çatışmalara Dâh�l Olmaları Konusundak� İht�yar�
Protokol” 18 Mart 2004 tar�h�nde, “Çocuk Hakları Sözleşmes� Ek
B�reysel Başvuruya İl�şk�n İht�yar� Protokol” 9 Mart 2017 tar�h�nde
yürürlüğü g�rm�şt�r.

Türk�ye Çocuk Hakları Kom�tes�, �lk ulusal raporunu dönem�n çocuk
haklarının uygulanması ve �zlenmes�nden sorumlu koord�natör
kurum olan (mülga) Sosyal H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme
Kurumu’nun eşgüdümünde �lg�l� tüm tarafların katılımı �le
hazırlayarak B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları Kom�tes�’n�n 27. 
 dönem oturumunda 23 Mayıs 2001 tar�h�nde sunmuştur. 
 Türk�ye’n�n 2. ve 3. İlerleme Raporlarının sunumu Haz�ran 2012
tar�hler�nde kom�ten�n 60. oturumu kapsamında
gerçekleşt�r�lm�şt�r. B�rleşt�r�lm�ş 4. ve 5. ülke raporları B�rleşm�ş
M�lletler Çocuk Hakları Kom�tes�ne 2019 yılı Mart ayında tevd�
ed�lm�ş ve B�rleşm�ş M�lletler tarafından hazırlanan taraf devlet
raporları �çer�s�nde yayımlanmıştır.

Bu süreçte ayrıca çocuk haklarının güvence altına alınmasına katkı
sunan ulusal ölçekte yasal düzenlemeler ve çalışmalar yapılmıştır.
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Örneğ�n B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları B�ld�r�s� doğrultusunda
Türk Çocuk Hakları B�ld�r�s� hazırlanmış, bu b�ld�r�, 28 Haz�ran 1963
günü UNESCO Türk�ye M�llî Kom�syonu 7. Genel Kurulu’nda kabul
ed�lm�şt�r (Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� [TBMM] Çocuk Hakları
İzleme Kom�tes�, 2013, s. 1).

Türk Çocuk Hakları B�ld�r�s�’n�n maddeler� şu şek�lded�r:

İy� bakım, �y� yet�şt�r�lme ve çocuğa uygun b�r eğ�t�m, her yerde
�lg�, sevg� ve yardım görme her Türk çocuğunun hakkıdır.
Resmî, özel her kurum, her yurttaş bu çocuk hakkını tanımak,
eldek� olanaklarla onu gerçekleşt�rmek yükümlülüğünded�r.
Sıkıntı �ç�nde bulunan çocuğun kurtarılmasına öncel�k ver�l�r.
16 yaşından önce h�çb�r çocuk resmî öğren�mden alıkonularak
özel �şlerde çalıştırılamaz. H�çb�r şek�lde sömürülemez. Her ana
baba; çocuğuna bakmak, onu b�lg�l�, becer�l� ve en �y� şek�lde
yet�şt�rmekle yükümlüdür. Orta derecel� öğren�me devam
etmeyenler�n edemeyenler�n gerekl� b�lg� ve becer�ler�
kazanmaları �ç�n devlet kurslar açar. Ana babanın yeterl�
olmadığı durumlarda bu görev, çocuğun b�r�nc� derece yakın
akrabalarına ve devlete düşer.
İlköğren�mden sonra orta derecel� okullara devam etmeyenler,
edemeyenler �ç�n tekn�k, tarımsal b�lg� ve becer� kazandıran
kurslar açılması ve bu kurslardan çocukların yararlanması �ç�n
M�llî Eğ�t�m Bakanlığı, Beled�ye Başkanlığı ve muhtarlar �şb�rl�ğ�
yapmakla yükümlüdür.
Sakat ve uyumsuz çocukların �y�leşt�r�lmeler�, yaşama zorluğu
çeken çocukların kurtarılmaları, durumlarına uygun b�r meslek
�ç�n kend� yaşamlarını kazanacak derecede başarılı ve güçlü
yet�şt�r�lmeler� ana baba �le b�rl�kte devlet�n ve bu amaçla
kurulmuş örgütler�n ödev�d�r.
Çocuğun korunması �le �lg�l� yasalar öncel�kle hazırlanıp
çıkarılmalı, gec�kt�r�lmeden uygulanmalıdır.

Türk Çocuk Hakları B�ld�rges�’nde y�ne ana babanın ve devlet�n
sorumluluklarından bahsed�lmekted�r. Özell�kle devlet�n, çocuğun
korunup gözet�lmes�ne �l�şk�n yasal, �dar� ve uygulamaya yönel�k her
türlü önlem� alması gerekt�ğ�n�n altı ç�z�lmekted�r. Çocukların
korunmasına �l�şk�n düzenlemelere öncel�k tanınması
vurgulanmaktadır.

Yakın dönem çalışmalar �ncelend�ğ�nde de ulusal mevzuat
�çer�s�nde başta Anayasa olmak üzere çeş�tl� kanunlarda çocuk ve
çocuk haklarını özel olarak koruyan düzenlemeler bulunmaktadır. 



Örneğ�n, 2012 yılındak� değ�ş�kl�k �le Türk�ye Cumhur�yet�
Anayasasının 41. maddes�, “A�len�n Korunması ve Çocuk Hakları”
başlığını taşımaktadır. Bu bağlamda, “çocuk hakları” kavramı
spes�f�k olarak Anayasa’da yer�n� almıştır. Y�ne Anayasa’nın 10.
Maddes�nde yapılan düzenleme �le çocuklara ve toplumdak� d�ğer
r�sk altındak� gruplara yönel�k poz�t�f ayrımcılık ben�msenm�şt�r.

2828 sayılı Sosyal H�zmetler Kanunu korunma �ht�yacı olan
çocukların bakımına ve korunmasına �l�şk�n esasları
düzenlemekted�r. Bu kapsamda,  korunma �ht�yacı olan çocuk
tanımı yapılarak bu çocuklara yönel�k h�zmet modeller�
düzenlenmekted�r.

2005 yılında yürürlüğü g�ren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu özel
korunma �ht�yacı olan veya suça sürüklenen çocukların
korunmasını, haklarının ve esenl�kler�n�n güvence altına alınmasını,
toplumun adalet ve güvenl�k �ht�yacının karşılanmasını hedefleyen
çocuk adalet s�stem�n�n esas ve usuller�n� düzenlemekted�r.
Kanunda danışmanlık, eğ�t�m, bakım, sağlık ve barınma
konularında koruyucu ve destekley�c� tedb�rler düzenlenmekted�r.

Çocuk �le �lg�l� hususları ele alan bu tür özel yasal düzenlemeler
yanında y�ne 4721 sayılı Meden� Kanun, 6284 Sayılı A�len�n
Korunması ve Kadına Karşı Ş�ddet�n Önlenmes�ne Da�r Kanun, 222
sayılı İlköğret�m ve Eğ�t�m Kanunu �le 1739 sayılı M�ll� Eğ�t�m Temel
Kanunu g�b� çok sayıda yasal düzenleme yoluyla çocukların
haklarının güvence altına alınması sağlanmaktadır (A�le ve Sosyal
Pol�t�kalara Bakanlığı, 2013, 35-38).
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu 2020 yılı ver�ler�ne göre Türk�ye’de 0-18
yaş grubu, nüfusun yaklaşık % 27,2’s�n� oluşturmaktadır (TÜİK, 2021).
Bu �stat�st�kler Batılı ülkelerle karşılaştırıldığında Türk�ye’n�n öneml�
ölçüde çocuk nüfusuna sah�p olduğunu göstermekted�r. Çocuk
sayısındak� bu c�dd� göstergeler Türk�ye’de çocuk nüfusun devlet ve
toplum �ç�n öneml� b�r toplumsal olgu olduğunu ortaya
koymaktadır (Doğan, 2001, s. 1). Ülkem�zde çocuğa yönel�k h�zmet
ve pol�t�kalar bu doğrultuda planlanmaktadır. 



B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları Sözleşmes�nde, çocukların �lk
bakım ve korunmasından öncel�kle a�leler sorumlu tutulmakla
b�rl�kte çocukların hayatta kalma, gel�ş�m,  korunma ve katılım
haklarının roller�n�n desteklenmes� ve garant� altına alınması
gerekt�ğ�n�n altı ç�z�lmekted�r (Beşpınar ve Aybars, 2013, ss. 7-8).

Korunma hakkı bağlamında �lk olarak üzer�nde durulab�lecek nokta
a�le odaklı h�zmetler�n Bakanlığın öncel�kl� pol�t�kası konumuna
gelm�ş olmasıdır. A�le odaklı h�zmet modeller� esasında çocukların
korunma hakları yanında gel�ş�m haklarına da katkıları olan
süreçler� �ç�nde barındırmaktadır. Yakın dönemde özell�kle
çocukların a�leler� yanında desteklenmes�n� önceleyen pol�t�ka
anlayışının yerleş�kl�k kazandığı, bu doğrultuda sosyal ve ekonom�k
yönler� bulunan destekler yoluyla çocukların a�leler�n�n yanında
bakımlarının ve gel�ş�mler�n�n sağlanmasına öncel�k ver�ld�ğ�
görülmekted�r. 

Korunma altına alınması gereken çocuklar �ç�n de benzer b�r
yaklaşım ben�msenm�şt�r. Ver�ler son yıllarda özell�kle koruyucu a�le
h�zmet�n�n ön plana çıktığı ve ülke genel�nde yaygınlaştırıldığını
göstermekted�r. Benzer b�ç�mde, kuruluş bakım modeller�
�çer�s�nde a�le ortamına en yakın bakım türler� olarak
değerlend�r�leb�lecek ev t�p� bakım modeller�ne ağırlık ver�ld�ğ�
anlaşılmaktadır.
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A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
Tarafından Yapılan Çalışmalar



Graf�k 1: A�le Odaklı H�zmetlere İl�şk�n Ver�ler

Graf�k 2: Kurum Bakımında  Çocuklara İl�şk�n Ver�ler

KORUYUCU AİLE HİZMETİ

2002 yılında 500 koruyucu a�le yanında 515
çocuk h�zmetten yararlanmakta �ken 2021
Mart ayı �t�barıyla toplam 6.602 koruyucu
a�le yanında 8.022 çocuğumuz
bulunmaktadır.

SED h�zmet�nden 2002 yılında 11.906 çocuk
yararlanırken  2021 Mart ayı �t�barıyla 136.702
çocuk faydalandırılmaktadır. 2021 yılında
SED H�zmet� kapsamında ödenen aylık
destek m�ktarı ortalama 1.161,54 TL'd�r.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ

EVLAT EDİNME HİZMETİ

2021 Mart ayı �t�barıyla toplam 17.996
çocuğumuz evlat ed�nme h�zmet�nden
faydalandırılmıştır.
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Çocuk koruma alanında h�zmet veren tüm kurumların
eşgüdümünü sağlamaya yönel�k Merkez�, İl ve İlçe Koord�nasyon
Kurulları oluşturulmuştur. Bu kurulların amacı r�sklere yönel�k
çalışmaların yapılarak erken müdahale s�stem�n�n oluşturulması ve
çocuğun kend�s�, a�les� ve çevres�nden kaynaklı sorun ya da
�ht�yaçlarının kurumlar arası �şb�rl�ğ� �le g�der�lmes�n� sağlamak
olarak �fade ed�lmekted�r. 

Çocukların gel�ş�m haklarına temas eden uygulamalara
bakıldığında çeş�tl�l�k ve gen�ş b�r faal�yet alanı tesp�t ed�lmekted�r.
Bunlardan bazıları çocukların yazılı, görsel ve d�j�tal yayınların
zararlarından korunması �ç�n çocuk dostu yayın ve ürünler�n
desteklenmes�ne yönel�k çalışmalar, çocuklar güvende programı,
koruma altındak� çocukların sağlıklı gel�ş�mler� �ç�n yapılandırılmış
ANKA Çocuk Destek Programı �le Çocuk Destek Gel�ş�m ve Eğ�t�m
Programı (ÇODEP), bakım sonrası sosyal hayata uyumun
sağlanmasına yönel�k faal�yetlerd�r (AÇSHB, 2021, s.79-89).

B�rlem�ş M�lletler Çocuk Hakları Sözleşmen�n Türk�ye’de
uygulanması ve �zlenmes�nden sorumlu “Koord�natör Kuruluş”
olarak Sosyal H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü görevlend�r�lm�şt�r. Ancak 3.6.2011 tar�h ve 633 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname �le A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı
kurulmuştur. Böylece aynı kararname �le (mülga) Sosyal H�zmetler
ve Çocuk Es�rgeme Kurumu’nun görev ve yetk�ler�, A�le ve Sosyal
Pol�t�kalar Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğü’ne ver�lm�şt�r. Yen�den yapılanma sonucu, Çocuk
Hakları Sözleşmes�’n�n uygulanması ve �zlenmes�nden sorumlu
koord�natör kurum olma sorumluluğu A�le ve Sosyal Pol�t�kalar
Bakanlığı’na devrolmuştur. Aynı zamanda çocuk haklarına �l�şk�n
ayrı b�r da�re başkanlığı oluşturulmuştur. 2018 yılında Bakanlığın
�sm� A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı olarak değ�şm�şt�r.
2021 yılında yapılan değ�ş�kl�k �le Bakanlığın �sm� A�le ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı olmuştur.

Çocuk haklarına yönel�k çalışmaların s�stemat�k ve uyumlu tutum
çerçeves�nde ele alınab�lmes� �ç�n eşgüdüm ve denet�m
faal�yetler�n� merkezî ve yerel düzeyde güçlend�rmeye yönel�k
“Çocuk Hakları İzleme ve Değerlend�rme Kurulu” konulu
Başbakanlık Genelges� 4 N�san 2012 Çarşamba tar�h ve 28254 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g�rm�şt�r.

Çocuk haklarının etk�n b�r şek�lde uygulanması ve
koord�nasyonunun   sağlanması  �ç�n   2013-2017   yıllarını   kapsayan 
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“Türk�ye Çocuk Hakları Stratej� Belges�”, A�le ve Sosyal Pol�t�kalar
Bakanlığı koord�nes�nde d�ğer tüm bakanlıkların katkı ve katılımı �le
hazırlanmıştır. “Çocuk Hakları İzleme ve Değerlend�rme Kurulu”nun
�lk toplantısında söz konusu belge onaylanmıştır. İlg�l� kurum ve
kuruluşların katılımıyla A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığının
koord�natörlüğünde hazırlanan Ulusal Çocuk Hakları Stratej�
Belges� ve Eylem Planı, Yüksek Planlama Kurulu’nca
değerlend�r�lm�ş ve onaylanmış, 14 Aralık 2013 tar�h ve 28851 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g�rm�şt�r. Böylel�kle �lk kez
çocuk haklarına �l�şk�n b�r stratej� belges� hazırlanarak
onaylanmıştır. Türk�ye’y� kapsayan b�r stratej�k belge
hazırlanab�lmes� hususunda öncel�kle mevcut durumun anal�z�
yapılmıştır. Bu anal�zde eğ�t�m, sağlık, engell�lere yönel�k h�zmetler,
çocuk koruma s�stem� ve bakım h�zmetler�, çocuk adalet s�stem�,
çocuk �şç�l�ğ�, çocuk ve medya, çocuk katılımı, çocuğun boş
zamanlarını değerlend�rme �mkânları, a�le ve çalışma hayatının
uyumu, b�ld�r�m ve �zleme mekan�zması konu başlıkları ele
alınmıştır. 

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çocuk
hakları alanındak� çeş�tl� çalışmalar aşağıda yer almaktadır.
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“İl Çocuk Hakları Kom�teler�”

1999-2000 dönem�nde Ulusal Çocuk Kongres�’nde her �lde kurulan
çocuk hakları kom�teler� kongre tamamlandıktan sonra
çalışmalarına son vermem�ş, sonucunda ulusal çocuk forumu
oluşturulmuştur. Böylece �l kom�teler� �le ulusal çocuk forumları
arasında doğrudan b�r çalışma metodu b�ç�m� ortaya çıkmıştır.
Kom�teler Türk�ye genel�nde 81 �lde faal�yetler�n� yürütmekted�rler.
Kom�teler, forum kapsamında bel�rlenen eylem planlarını
uygulamakta, sağladıkları gel�şmeler konusunda raporlar
vermekted�r. Böylece Türk�ye, çocuk katılımı açısından tüm ülkeye
yayılan b�r örgütlenmeye kavuşmuştur. Çocuk Hakları Kom�teler�n�n
üyeler� yıllar boyunca değ�şmekle b�rl�kte katılımcı çocukların
c�ns�yet ve çeş�tl� çocuk grupları açısından karma b�leş�me d�kkat
ed�lmekted�r. Bu da kom�teler�n güçlü yanlarını oluşturmaktadır
(UNICEF, 2011, s. 13).

Türk�ye genel�nde çocuk hakları kom�teler�ne üye olan çocuk sayısı
son beş yıl �çer�s�nde yaklaşık olarak beş kat artış gösterm�şt�r
(Graf�k 3). Kom�teler�n �çer�c� b�r yapıya sah�p olmasına önem
ver�lmekted�r. Örneğ�n 2020 yılı sonunda 844 engell� çocuğun
Kom�te üyes� olduğu görülmekted�r.20



Graf�k 3: İl Çocuk Hakları Kom�teler�ne Üye Çocuk Sayısı
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Özel gereks�n�m� bulunan çocukların kom�teler �le bağlantısının
artırılması amacıyla 2020 yılında “Engels�z Çocuk Buluşması” adını
taşıyan b�r proje başlatılmıştır. Proje kapsamında Çocuk Hakları İl
Kom�teler� tarafından her ay düzenl� şek�lde engell� çocuk z�yaretler�
gerçekleşt�r�lmes� planlanmış ve uygulamaya geç�r�lm�şt�r.

Kom�teler yabancı uyruklu çocukların haklarının korunması ve
�lerlet�lmes� açısından da öneml� b�r mekan�zma konumundadır.
Sosyal Uyum Programı yoluyla yabancı uyruklu çocukların sosyal
uyum problemler�n� en aza �nd�rmek, toplumdak� mevcut r�sk ve
kaynaklarla �lg�l� farkındalıklarını arttırmak, haklarına uygun barış ve
huzur �çer�s�nde, mutlu ve sağlıklı b�r şek�lde yaşam sürmeler�n�
sağlamak ve aynı zamanda kültürler arasında karşılıklı anlayışın ve
hoşgörünün gel�şt�r�lmes�n�n hedeflend�ğ� anlaşılmaktadır.
Program, Çocuk Hakları İl Çocuk Kom�teler�ne kayıtlı çocuklar
tarafından akran eğ�t�m� tekn�ğ�yle ver�len eğ�t�mler �le sosyal ve
kültürel etk�nl�kler şekl�nde yürütülmekted�r. 2016 yılında 18 p�lot
�lde başlayan eğ�t�mler�n ve etk�nl�kler�n 2018 yılı �çer�s�nde 81 �le
yaygınlaştırıldığı görülmekted�r (AÇSHB, 2020, s.83).

“Çocuk Danışma Kurulu”

Çocuk Danışma Kurulu 11.04.2014 tar�h ve 241 sayılı “Çocuk Danışma
Kurulunun Oluşturulması ve Çalışma Usul ve Esaslarına İl�şk�n
Yönerge” �le oluşturulmuştur. Kurul en az 2 yıl akt�f Çocuk Hakları İl
Çocuk Kom�tes� üyes� olan İl Çocuk Kom�tes� üyeler� arasından ve
y�ne üyeler tarafından Çocuk Forumunda kapalı oy usulü �le seç�len
kız ve erkek sayısı eş�t 18 üye ve 2 Türk�ye Koord�natörü olmak üzere
toplam 20 çocuktan oluşan b�r kuruldur. 21



Kurul’un
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Çocuklarla �lg�l� alınan her karar ve çalışmaya akt�f katılım
sağlamak, 
Çocuklarla �lg�l� pol�t�kaların bel�rlenmes�nde etk�n rol almak
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım ve b�l�nçlend�rme
çalışmaları yapmak,

g�b� görevler� bulunmaktadır (AÇSHB, 2020, s.82).

“Ulusal Çocuk Forumları”

Forumlarda her yıl farklı b�r tema bel�rlenmekted�r. Bu kapsamda
günümüze kadar çocuk katlımı, kız çocukların eğ�t�m�, çocuk ve
gençler�n �nternet ve �let�ş�m teknoloj�ler� kullanımı, b�rl�kte yaşama
kültürünün gel�şt�r�lmes� ve çocuk �şç�l�ğ� �le mücadele g�b� pek çok
farklı spes�f�k konu ele alındığı görülmekted�r. 2020 yılında yapılan
son Forumun teması �se “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” adını
taşımaktadır.

Türk�ye’de 2000 yılından bu yana her yıl 20 Kasım’da Ulusal Çocuk
Forumları düzenlenmekted�r. Forumların Çocuk Hakları
Sözleşmes�’n�n 42. Maddes�nde bel�rt�len “taraf devletler
sözleşmen�n �lke ve hükümler�n�n uygun ve etk�l� araçlarla
yet�şk�nler kadar çocukların da yaygın b�ç�mde öğren�lmes�n�
taahhüt ederler” �fades� �le bağlantılı olarak çocukların kend�
haklarıyla �lg�l� b�l�nç ve duyarlılığın arttırılmasını amaçladığını
bel�rtmek mümkündür.

Bu bağlamda çocuk forumları çocuk katılımını sağlamaya yönel�k
b�r yapı olarak görüleb�l�r. Forumlar katılıma �l�şk�n yararı yanında
eğ�t�mler yoluyla çocukların haklarını öğrenmes� konusunda da
öneml� b�r ortam oluşturmaktadır. Ayrıca eğ�t�m alan çocukların
kend�s�n� �fade etmes� ve özgüven kazanması bakımından
gel�ş�m�n� destekler b�r n�tel�ğe sah�pt�r. Forumların sonuç b�ld�rges�
TBMM'de Mecl�s Başkanı ve m�lletvek�ller� �le paylaşılmaktadır.

Bakanlık tarafından çocuk hakları kapsamında yürütülen
projelerden b�r d�ğer� çocuk dostu alanlar oluşturulmasına
yönel�kt�r. Program kapsamında; çocuk hakları ormanı, çocuk
hakları m�n�büsü, oyun sokağı, sanat atölyes�, oyun alanı, çocuk
hakları durağı, masal d�nleme köşes�, doğa ve kamp alanı, çocuk
hakları kütüphanes�, müz�k odası oluşturulması g�b� çok çeş�tl�
faal�yetler ortaya konulmaktadır.

“Çocuk Dostu Alanlar”
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Çocuk haklarına yönel�k gerek çocuklara gerekse yet�şk�nlere
yönel�k eğ�t�mler ver�lmes� önem taşımaktadır. Çocukların kend�
haklarını b�lmeler� yet�şk�nler�n de çocukların haklarını b�lerek
çocukları bu konuda desteklemeler� ve hakları tanımaları
gerekmekted�r.

Çocuk Haklarına Da�r Sözleşme, taraf devletler�, çocuk haklarını
çocuklara ve yet�şk�nlere öğretmek �le yükümlü tutmaktadır. Ayrıca
BM Çocuk Hakları Kom�tes� çocuk haklarının okul ve ün�vers�te
müfredatlarına, ana baba eğ�t�m� programlarına ve çocuk �le �lg�l�
çalışan meslek elemanlarının h�zmet �ç� eğ�t�m programlarına
alınmasını önermekted�r. 

Çocukların haklarını b�lmeler�, hakların hayata geç�r�lmes�, haklarını
kullanab�lmeler� ve haklara saygı duyarak yet�şmeler�n�n en öneml�
yolu eğ�t�md�r. Çocuk hakları eğ�t�m� haklar ve sorumluluklara �l�şk�n
b�lg�ler�n öğren�lmes� ve bunların öncel�kler tutum ve davranışlara
dönüştürülmes�n� kapsayan b�r bütündür. Çocuk hakları eğ�t�m�nde
çocuklar, hakları ve sorumlulukları konusunda temel b�lg�ler
ed�n�rler. Eğ�t�m� alan çocuklar, hak ve sorumluluğun b�rb�r� �le olan
bağlantısını öğren�rler. Çocuk hakları eğ�t�m�, çocukların
demokrat�k değerler� anlamasında ve uygulamasında en etk�n
araçtır. Demokras�n�n temel değer� olan �nsan haklarına saygı, barış,
hoşgörü, özgürlük g�b� konuları bu eğ�t�m �le alır ve anlarlar. Ayrıca
çocuk hakları eğ�t�m� hak ve sorumluluk �lkes� �le paralel g�tt�ğ� �ç�n
çocukları toplum �çer�s�nde sorumlu b�r yaşantıya hazırlar. Çocuk
hakları eğ�t�m� çocukların, ş�ddet, �hmal ve �st�smardan
korunmalarında da önley�c� rol oynamaktadır (Akyüz, 2010, s. 12-13). 

Bakanlık tarafından çocuk hakları sözleşmes�n�n yet�şk�nler ve
çocuklar tarafından öğren�lerek hayata geç�r�lmes�ne yönel�k çeş�tl�
eğ�t�m ve etk�nl�kler düzenlenmekted�r. Bu kapsamda özell�kle
akran eğ�t�m� tekn�ğ�yle çocukların hakları konusunda
farkındalığının artırılmasına yönel�k sunulan programlar öne
çıkmaktadır.

 Çocuk Hakları ve Türk�ye Uygulaması

“Çocuk Hakları Eğ�t�mler�”
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Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� (TBMM), b�l�nd�ğ� g�b� yasama ve
denet�m fonks�yonlarını yer�ne get�rmekte olup TBMM’n�n
çalışmalarını yürütürken �nsan haklarına ve çocuk haklarına
gereken özen� göstermes� beklenmekted�r. Bu kapsamda TBMM’de
�nsan haklarının �ncelenmes�ne yönel�k İnsan Hakları İnceleme
Kom�syonu ve çocuk hakları �le çalışmak üzere de Çocuk Hakları
İzleme Kom�tes� kurulmuştur.

Tüm s�yas� part� gruplarından tems�lc�ler�n yer aldığı Çocuk Hakları
İzleme Kom�tes� çalışmalarına 2008 yılında başlamıştır. Çocuk
Hakları İzleme Kom�tes�’n�n çalışmaları arasında çocuklar veya
çocuk savunucuları tarafından kend�ler�ne �let�len ya da kamuoyu
gündem�ne gelen konular doğrultusunda kom�te üyes�
m�lletvek�ller� aracılığıyla TBMM’de duyarlılık oluşturulması yer
almıştır.

Çocuk Hakları İzleme Kom�tes�’n�n çalışmalarında, başta B�rleşm�ş
M�lletler Çocuk Hakları Sözleşmes�’n�n Türk�ye’dek� uygulanmasını
�zlemekten sorumlu kuruluş olan A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığı olmak üzere ulusal ve uluslararası b�rçok kuruluş katkıları
da bulunmaktadır (TBMM Çocuk Hakları İzleme Kom�tes�, 2015).

TBMM bünyes�nde ayrıca 2019 yılında kanun tasarı ve tekl�fler�n�n
çocuk haklarına uygunluğu açısından �ncelenmes�, yasama
süreçler�nde çocuğun üstün yararı �lkes�n�n gözet�lmes� ve
çocukların korunması hususunda yasama denet�m� sağlanması,
çocuk haklarının gel�şt�r�lmes� g�b� amaçlar �le çocukların
korunması alanında çalışan profesyoneller ve s�v�l toplum
kuruluşları �le �let�ş�m�n sağlanmasına yönel�k İnsan Hakları
İnceleme Kom�syonu’na bağlı olarak Çocuk Hakları Alt Kom�syonu
kurulmuştur.
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D�ğer Kurum ve Kuruluşlar
Tarafından Yürütülen Çalışmalara
İl�şk�n Örnekler

 “TBMM Çocuk Hakları İzleme Kom�tes� ve
Çocuk Hakları Kom�syonu”

“Kamu Denetç�l�ğ� Kurumu-Ombudsmanlık”

Çocuklara yönel�k bağımsız �nsan hakları kurumlarının temel
amaçları, çocukların  �nsan  haklarını �zlemek, desteklemek ve koru-24



maktır. 1993 yılında Dünya İnsan Hakları Konferansı’nda hakları
koruyacak hükümetlere tavs�yelerde bulunacak �hlaller� ele alacak
ve b�l�nçlend�rmeye yönel�k çalışmalar yapacak kurumların
önem�ne d�kkat çek�lm�şt�r. Par�s �lkeler�nde �nsan haklarını
korumayı ve desteklemey� amaçlayan kurumların üstlenmes�
gereken sorumluluklar onaylanmıştır. Bu �lkeler temel olarak kabul
görmekle b�rl�kte ulusal �nsan hakları kurumlarının ne olduğu
konusunda devletlerce tam b�r mutabakata varılamamıştır.
Kurumlar üç bölüme ayrılmıştır ancak unvan ve �şlevler� b�rb�r�n�n
yer�n� tutab�lmekted�r. Bunlar “Ombudsmanlık”, “Eş�tl�ğ� Gözeten
Kurumlar” ve “İnsan Hakları Kom�syonları”dır. Devletler�n güçler�n�n
halka karşı kötüye kullanılmaması, b�reyler�n haklarının korunması
amacıyla �lk ombudsmanlık kavramı 1809 yılında İsveç’te kullanılmış
olup 1919 yılında F�nland�ya’da, 1955 yılında Dan�marka’da hayata
geçm�şt�r. Ombudsmanın görevler� genell�kle ş�kâyetler� araştırmak,
hükümetler� yaptıkları �şlemlere karşı sorumlu tutmak olmuştur. Bu
tür gel�şmeler �nsan haklarının tanınmasını teşv�k eden B�rleşm�ş
M�lletler tarafından önemle desteklenm�şt�r. Çocukla �lg�l�
ombudsmanlık ter�m� genell�kle çocuk haklarını �zlemey�,
desteklemey� ve korumayı amaçlayan kurumları tanımlamak �ç�n
kullanılmaktadır (UNICEF Innocent� Araştırma Merkez�, 2001, ss. 2-3).

Türk�ye’de kamu denetç�l�ğ� 6328 sayılı Kamu Denetç�l�ğ� Kurumu
Kanunu oluşturulmuştur. İdaren�n her türlü eylem ve �şlemler� �le
tutum ve davranışlarını; �nsan haklarına dayalı adalet anlayışı �ç�nde
hukuka ve hakkan�yete uygunluk yönler�nden �ncelemek,
araştırmak ve öner�lerde bulunmak üzere kurulmuştur (Resmî
Gazete, 2012). Kamu Denetç�l�ğ� Kurumunda denetç�lerden b�r
tanes� Kadın, Çocuk ve Engell� Haklarından Sorumlu Kamu
Denetç�s� olarak atanmıştır.

 Çocuk Hakları ve Türk�ye Uygulaması

“Yerel Yönet�mler”

Ülkem�zde çocuk hakları �le �lg�l� olarak yapılan çalışmaların b�r
d�ğer ayağını yerel yönet�mler oluşturmaktadır. Yerel yönet�mler�n
çocuk haklarını tanıtma ve yaygınlaştırma bağlamında sorumluluk
üstlend�ğ� görülmekted�r. Yerel yönet�mler�n bu alanda
gerçekleşt�rd�kler� çalışmaların en öneml�s� çocuk mecl�sler�d�r.
Çocukları kent yönet�m�ne katmayı amaçlayan bu yapılanma,
katılım hakkı çerçeves�nde öneml� b�r adım olarak görüleb�l�r. Yerel
yönet�mler tarafından şeh�r planlamasında çocuklara özgü
düzenlemeler�n yapılması da önem arz etmekted�r. Çocukların
oyun hakkı g�b� konuların beled�yeler tarafından göz ardı
ed�lmemes� gereken b�r husustur (Erbay, 2013, ss. 63-64). 25



Ülkem�zde çocuk pol�t�kaları konusunda ağırlıklı olarak merkez�
yönet�m öne çıkmakla b�rl�kte, yerel yönet�mlere de sorumluluklar
ver�lm�şt�r. 5393 sayılı Beled�ye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşeh�r
Beled�yes� Kanunu’nda çocukla �l�şk�l� olarak bazı düzenlemelere yer
ver�lmekted�r. Bu kapsamda, bazı beled�yeler�n çocuklara yönel�k
b�r alt örgütlenmeye g�tt�ğ� tesp�t ed�lmekted�r (Mem�ş, 2020, s.48).
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“S�v�l Toplumun Rolü”

B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları Kom�tes� çocuk haklarının
desteklenmes� konusunda yapılan çalışmaların yalnızca kamu
kurumlarına bırakılmaması gerekt�ğ�n� vurgulamaktadır.  Bu
anlamda Sözleşmen�n uygulanmasında s�v�l toplum kuruluşlarının
da kr�t�k b�r role sah�p olduğu ve s�v�l toplum kuruluşları �le
mümkün olduğunca yakın çalışmalar yapılmasına d�kkat
çekmekted�r (Polonko ve Lombardo, 2015, s.137).

Türk�ye, Selçuklu ve Osmanlı dönem�nden bugüne kadar yaşayan
güçlü b�r vakıf geleneğ�ne sah�pt�r. Osmanlı İmparatorluğu
dönem�nde eğ�t�mden sağlığa kadar günümüzde devlet�n
üstlend�ğ� b�rçok toplumsal h�zmet� vakıflar üstlenm�şt�r.
Günümüzde de Türk�ye’de bulunan vakıflar eğ�t�mden, sağlığa,
kültür ve sanattan yardım faal�yetler�ne kadar farklı alanlarda
faal�yetler göstermekted�r (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018, s. 24).

Bu anlamda Türk�ye’n�n b�lhassa vakıflar aracılığıyla gelen güçlü b�r
s�v�l toplum geleneğ� bulunmaktadır. Günümüzde �se vakıflar
yanında pek çok dernek ve kuruluş da Türk�ye’dek� s�v�l toplum
yapısının b�r parçası olmuştur. Bu durum, çocuk alanındak�
çalışmalarda da yansımalarını bulmaktadır. Türk�ye’ de s�v�l toplum
kuruluşlarının çocuk alanındak� rolü artmakta ve kamu kurumları
�le s�v�l toplum arasındak� �şb�rl�ğ�n�n önem�ne daha fazla vurgu
yapılmaktadır.
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 Çocuk Hakları ve Türk�ye Uygulaması

Çocuklar b�l�nd�ğ� g�b� toplumun en savunmasız kes�m�n�
oluşturmakta olup yaşanılan olumsuz koşullardan y�ne en fazla
onlar etk�lenmekted�r. Bundan dolayı çocukların haklarının
korunmasını ve �lerlet�lmes�n� amaçlayan pol�t�kaların gel�şt�r�lmes�
ve çocuk alanında çalışan profesyoneller�n meslek� çalışmalarını
yürütürken çocuk haklarını kend�ler�ne rehber ed�nmes� önem arz
etmekted�r.

Çocukluk olgusu ve çocuk hakları kavramı her toplumun kend�ne
özgü sosyokültürel ve ekonom�k yapısına bağlı olarak değ�ş�kl�k
göstereb�lmekted�r. Bununla beraber, günümüzde özell�kle konuyla
�lg�l� uluslararası belgeler temel�nde çocuk haklarına bakış
açısından ülke pol�t�kaları ve uygulamaları açısından ortak b�r
anlayış ben�msenmeye başlanmıştır.

Türk�ye çocukların korunması ve çocuk hakları �le �lg�l� konularda
köklü b�r geleneğe sah�pt�r. Günümüz pol�t�kaları ve
uygulamalarına bakıldığında uluslararası belgeler �le uyumlu
b�ç�mde çocuğun haklarının korunması ve �lerlet�lmes�ne yönel�k
ülke genel�ne yayılan ve çeş�tl�l�k arz eden çalışmalar
bulunmaktadır. Bu kapsamda özell�kle İl Çocuk Hakları Kom�teler�,
Çocuk Danışma Kurulu, Ulusal Çocuk Forumu, Mecl�s Çocuk Hakları
Alt Kom�syonu g�b� özgün ve �y� uygulama örneğ� olarak
sunulab�lecek çalışmalar göze çarpmaktadır. 

Yapılan �nceleme toplumumuzda çocuğa ver�len önem noktasında
kültürel değerler�m�z�n yapılan b�l�msel çalışmalarda daha fazla yer
alması gerekt�ğ� �fade ed�leb�l�r. Ayrıca, çocukların hakları
olgusunun tüm yasa ve pol�t�ka yapım süreçler�ne s�rayet edecek
b�ç�mde entegre ed�lmes�, kurumlar arası etk�n �şb�rl�ğ� ve
eşgüdüme dayalı yaklaşımlar �le toplumun çocuk hakları
konusunda farkındalığının artırılarak toplumsal ve yapısal düzeyde
çocuk hakları kültürünün yerleş�kl�k kazanmasına yönel�k
çalışmaların sürdürülmes�n�n önem�ne tekrardan vurgu yapılab�l�r.

Sonuç
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