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Bu çalışmada Türk�ye’de çocuklar �ç�n sunulan sosyal h�zmetler
tar�hsel b�r perspekt�f �çer�s�nde �ncelenm�şt�r. Bu çerçevede,
öncel�kle çocuklara yönel�k h�zmetler�n tar�h�ne �l�şk�n genel b�r
çerçeve ortaya sunulmuştur. Daha sonra, çocuklara yönel�k
Türk�ye’dek� sosyal h�zmet uygulamalarının günümüze uzanan
sürec�, zamana özgü koşullarıyla ve kültürel yönler�yle b�rl�kte
aktarılmıştır. Son bölümde �se, ülkem�zdek� günümüz çocuk
h�zmetler�n�n kurumsal yapısı �le temel yaklaşımlar ve uygulama
örnekler� aktarılmıştır.

Anahtar Kel�meler: Çocuk, sosyal h�zmet, tar�hsel perspekt�f,
kurumsal yapı, tar�hçe.

Özet

Th�s study scrut�n�zed the soc�al serv�ces for ch�ldren �n Turkey �n a
h�stor�cal perspect�ve. In th�s framework, f�rstly a general overv�ew
was presented regard�ng the h�story of ch�ldren related serv�ces.
Then, the process of soc�al serv�ce �mplementat�ons for ch�ldren �n
Turkey was rev�ewed from past to present together w�th the
spec�f�c cond�t�ons of t�me and cultural aspects. In the last part,
current �nst�tut�onal structure of ch�ldren's serv�ces, bas�c
approaches and pract�ce examples are g�ven.

Keywords: Ch�ldren, soc�al serv�ces, h�stor�cal perspect�ve,
�nst�tut�onal structure, h�story.
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Türk�ye'de Çocuk H�zmetler�n�n Tar�hsel Sürec�

Sosyal alanda meydana gelen değ�ş�mler�n ulusal ve uluslararası
düzeyde tar�hsel b�r bakış açısıyla anal�z ed�lmes�, konuyla �lg�l�
eğ�t�mler �le pol�t�kalara �l�şk�n yürütülen f�kr� ve uygulamaya
dönük tartışmalar açısından öneml� �şlevlere sah�pt�r. Toplumun
dezavantajlı konumunda bulunan b�reyler�ne ve gruplarına
yönel�k sağlanan sosyal h�zmetler�n gel�ş�m�n�n gözden
geç�r�lmes�, sosyal b�l�mler akadem�syenler� ve öğrenc�ler� �le
alanda çalışan profesyoneller�n ve genel anlamda toplumun
konuya �l�şk�n yen� perspekt�fler ed�nmes�ne yardımcı olmaktadır.

Dolayısıyla bahse konu kazanımlar yalnızca yen� b�lg�ler ed�n�lmes�
�le sınırlı kalmamaktadır. Bunun yanında becer� gel�ş�m�, meslek�
değerler�n tey�t ed�lmes� ve süregelen sosyal sorunlara
uyarlanab�l�rl�k g�b� çok çeş�tl� kavramlara temas etmekted�r.
Bunların da ötes�nde, tar�hsel süreçler eleşt�rel bakış açısının
gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlamaktadır (Re�sch, 1988).  Sosyal
h�zmetler �le �l�şk�l� meslekler�n temel uygulama alanlarından olan
çocuk alanıyla �lg�l� h�zmetler�n, geçm�şten günümüze uğradığı
dönüşümün görünür olması, yukarıda �fade ed�len hususlar
çerçeves�nde sağlayacağı katkılar açısından önem taşımaktadır.  

Ant�k dönemden günümüze kadar çocukların bakımı, korunması
ve gel�ş�m� hususları, toplumların ve devletler�n �lg� alanına g�ren
en temel sosyal konular arasında yer almıştır. A�le ve çocuk
olguları sosyal uygulamaların sürekl� olarak merkez� b�r teması
olmuştur. Bazı araştırmalar ant�k dönemlerde çocuklara yönel�k
anlayış ve empat� düzey� �le çocukların ps�koloj�k gel�ş�m�
konusundak� farkındalığın tahm�n ed�lenden daha fazla olduğunu
ortaya koymaktadır (Karakuş Öztürk, 2017). 

G�r�ş



Ayrıca, çeş�tl� nedenlerle yardıma gereks�n�m duyan çocuklara
yönel�k destekler�n, tar�hsel süreçte var olduğuna �şaret
etmekted�r. Örneğ�n, 4. yüzyıl B�zans dönem�nde İstanbul’da
çocuklar �ç�n b�r yet�mhane olduğunun b�l�nmes�, k�mses�z
çocukların sosyal r�sk altında oldukları ve tehl�kelerden
korunmaları gerekt�ğ� düşünces�n�n o dönemlerde bulunduğunu
göstermekted�r (Öztürk, 2015). 

Dünyanın farklı bölgeler�nde, farklı tar�hsel dönemlerde toplumun
�ht�yaç duyan kes�mler�ne yönel�k organ�ze ed�len yardımlara
�l�şk�n çok sayıda örnek bulmak mümkündür. Kab�le ve benzer�
topluluklarda akrabalık bağlarının da etk�s�yle b�ç�mlenen karşılıklı
yardım kültürü, Hammurab� kanunları, Konfüçyüs öğret�ler�,
Yunan toplumundak� felsef� yaklaşımlar, d�nler�n kutsal met�nler�
ve hayırseverl�k anlayışı, günümüz devletler�n�n yasal
düzenlemeler� ve çocuk koruma s�stemler� g�b� pek çok etmen�n
etk�s�yle b�ç�mlenen kend�ne özgü, farklı yaklaşımlara ve
uygulamalara rastlanmaktadır (Ander-Egg, 1994; P�lott�, 1999;
Mbah vd. 2017; Holgu�n vd., 2019).

İşaret ed�ld�ğ� g�b�, uygulamaların anlaşılmasında sosyal, kültürel,
ekonom�k ve çevresel etmenler �le �ç�nde bulunulan zamanın ruhu
ve koşulları g�b� unsurların d�kkate alınması gerekmekted�r.
Bundan dolayı, çocuklara yönel�k hayata geç�r�len sosyal h�zmetler
bağlamında toplumların ben�msed�ğ� yaklaşımlara da�r sab�t b�r
çerçeve ve ç�zg�sel b�r tar�hsel akış sürec�nden bahsed�lmes�
güçtür. 

Bununla b�rl�kte, araştırmalar tar�hsel süreç �çer�s�nde
uygulamalara yön veren karşılıklı yardım ve dayanışma �l�şk�ler�ne
dayalı akrabalık ve topluluk temell� uygulamalar, d�n� �nanç ve
�nsan� yardım kökenler�nden beslenen hayırseverl�k uygulamaları
ve devletler el�yle yürütülen uygulamalar olmak üzere üç bağlamı
öne çıkarmaktadır. Bu çalışmada sunulan bu perspekt�f
doğrultusunda, ülkem�z çocuk h�zmetler�n�n tar�hsel sürec� �ç�nde
bulunulan zamana özgü koşullara ve sosyal-kültürel etmenlere
bağlantılı b�ç�mde �ncelenm�şt�r. 
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Türk�ye'de Çocuk
H�zmetler�n�n Dünü ve
Bugünü

Türk toplumunda çocukların gözet�lmes� ve korunması kültürel ve
manev� değerler�n b�r yansıması olarak tar�h boyunca üzer�nde
hassas�yet �le durulan b�r konu olmuştur. Yardımlaşma ve
dayanışma prens�pler�ne dayanan toplumsal temeller, çocukluğa
bakışı ve çocuk algısını b�ç�mlend�rm�şt�r. Çocukların sağlıklı b�r
şek�lde büyümeler� ve gel�şmeler� hem a�le, hem toplum hem de
devlet�n temel vaz�feler� arasında yer almıştır. 

Zaman ve yer unsurlarına bağlı olarak farklı Türk devletler�nde,
değ�şen n�tel�klerde sosyal h�zmet uygulamaları üret�ld�ğ�
görülmekted�r. Bununla b�rl�kte, çalışmalar farklı devletler�n
uygulamalarını ve toplumsal yaşam prat�kler�n� tamamen
b�rb�r�nden kopuk tar�hsel b�r�mler olarak değerlend�rmek yer�ne,
öncek� devletler�n deney�mler�nden faydalanarak, var olan b�lg� ve
b�r�k�m üzer�ne �nşa ed�len süreçler olarak ele alınmasına �şaret
etmekted�r (akt. Ç�çek, 2018; Tazebay, 1997). 

Tak�p eden bölümde esk� Türk toplumlarından başlayarak
günümüze kadar uzanan süreçte çocuk h�zmetler� bağlamında
ortaya çıkan çeş�tl� yaklaşımlara ve uygulamalara yer
ver�lmekted�r.

Tar�hsel Arka Plan 

Türk�ye'de Çocuk H�zmetler�n�n Tar�hsel Sürec�
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İlgen (1999) esk� Türk toplumlarında ekonom�k ve sosyal yapının
esaslarını oluşturan temel etmen�n bozkır kültürü olduğunu,
dolayısıyla s�yas�, ekonom�k ve toplumsal konularda yapılan
çalışmalarda bu hususun göz önünde bulundurulması gerekt�ğ�n�
�fade etmekted�r. Hareket hal�ndek� yaşam tarzı neden�yle toprak
bağlığından z�yade b�r soy bağlığı öne çıkmıştır. Bu durum a�le ve
grup �l�şk�ler�n� güçlend�rm�ş, sosyal organ�zasyonlara da etk�
etm�şt�r. 

Toplumsal yapıyı oluşturan dört ana öğe bulunmaktadır. İlk b�r�m
toplumsal yapının çek�rdeğ� olarak kabul ed�len a�led�r. Toplumda
çek�rdek a�le yapısı geleneğ�n�n olduğu bel�rt�lmekted�r. A�leden
sonra gelen en büyük sosyal b�rl�k a�leler�n b�r araya gelerek
oluşturdukları urug olarak �fade ed�len yapıdır. Uruglar b�rleşerek
boyları, boyların b�rleş�m� �se budunları oluşturmaktadır. En gen�ş
toplumsal b�rl�k �se �l kel�mes�yle �fade ed�len devlett�r. Toplumsal
hayatı düzenleyen kurallar �se töre olarak adlandırılan ka�deler
yoluyla ortaya konulmuştur. Töre; halkın nes�lden nes�le aktardığı
ananeler, han tarafından bel�rlenen ka�deler ve dönem�n mecl�s�
konumundak� kurultaylarda alınan kararlardan oluşmaktadır
(Ç�çek, 2018).

Esk� Türk Toplumları 

Tems�l� B�r Türk Obası Resm�
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Esk� Türklerdek� düşüncen�n, tüm konularda kararların kamusal
ve kolekt�f b�r n�tel�ğ� barındırdığı, dolayısıyla toplu hareket etme
b�ç�m�n� taşıdığı görülmekted�r. Örneğ�n Dede Korkut
h�kâyeler�n�n sosyal yönünün de, k�ş�ler�n davranışlarının
toplumsal b�rl�ğ�n oluşmasına katkı sağladığı ve k�ş�lerle
toplumun bütünleşmes�ne vurgu yaptığı görülmekted�r (Falay,
2017). Bu h�kayeler aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşma
değerler�n� ön plana çıkarmaktadır (Devec� vd., 2013). N�tek�m
göçebe yaşam, �kl�m ve doğa koşulları g�b� etmenler Orta Asya’da
yaşayan toplulukların yardımlaşmalarını zorunlu kılmıştır. Bu
nedenle, esk� Türk devletler�nde sosyal yardımlaşma hayatın ve
kültürün b�r parçası olmuştur (Dalyan ve Bayır, 2019). 

Tazebay (1997)’a göre esk� Türk topluluklarında örf ve adetler�n,
yardım kurumlarına etk� eden yönler� bulunmaktadır. Buna göre,
başta a�le hukuku olmak üzere bütün sosyal olgular çeş�tl� örf
kurumları tarafından destek görmüştür. Bu örf ve adet hukuku,
köklü geleneksel ka�delere dayanan, çeş�tl� sosyal yardımlaşma
müesseseler�n� de meydana get�rm�şt�r. Örneğ�n, yoksulluğa
düşen herhang� b�r a�len�n geç�m�n� sürdürmes�ne yardımcı
olmak �ç�n hayvan sağlandığı, felaketzedelere komşuları ve
akrabaları tarafından ayn� ve nakd� yardımlarda bulunulduğu
anlaşılmaktadır. 

Sosyal yapının bu n�tel�kler� neden�yle, kurumsal çocuk koruma
h�zmetler�nden z�yade topluluk düzey�ndek� dayanışma ve
yardımlaşma ağlarından beslenen b�r anlayışın egemen olduğunu
söylemek mümkündür. Çocukların korunması öncel�kle a�le
�ç�nde anlam kazanmaktadır ve a�le b�reyler�n� koruma öneml� b�r
değer olarak kabul görmekted�r (Devec� vd. 2013).  A�le kutsal
kabul ed�lerek toplum �ç�nde öneml� b�r konuma yerleşt�r�lm�şt�r.
Sosyal hayatın ve a�len�n bütünlüğü �ç�n çocuğun öneml� olduğu
düşünces� hak�md�r. Eşler ve çocuklar arasında sevg� ve saygıya
dayalı �l�şk�ler mevcuttur (Alsaç, 2018). Çocukların korunması
gerekt�ğ� düşünces� �nanışlara da güçlü b�r şek�lde yansımıştır
(Potapov, 1996; Geybullayev ve Rızayeva, 1999; Bal ve Kayabaşı,
2019). Ebeveyn kaybı yaşayan çocukların �se öncel�kl� olarak
akraba bağı bulunan k�ş�ler tarafından h�maye ed�lerek, sokakta
kalmasının önüne geç�ld�ğ� ve bakımlarının sağlandığı
b�l�nmekted�r (Aksoy, 2011). 

Türk�ye'de Çocuk H�zmetler�n�n Tar�hsel Sürec�
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D�ğer yandan, sosyal yardımlar ve h�zmetler yönet�c�ler tarafından
da önemsenm�şt�r. Yazılı anıtlardak� met�nlerde yoksul ve �ht�yaç
sah�b� vatandaşların durumunun �y�leşt�r�lmes�, toplumda huzur
ve dayanışmanın tem�n ed�lmes� görevler�n�n devlet� �dare
edenler�n sorumlulukları arasında yer aldığına �şaret ed�lmekted�r
(Bed�r, 2020).

Selçuklu Dönem�

Selçuklu dönem� �le b�rl�kte sosyal h�zmetler �le bağlantılı konular
esk� Türk toplumlarındak� topluluk temell� anlayışa �lave olarak,
kurumsal temeller kazanmaya başlamıştır. Özell�kle hayırseverl�k
anlayışına dayalı yardım ve destekler kurumsal olarak güçlü b�r
�şlev görmüştür. Çocuklara yönel�k h�zmetler de bu
kurumsallaşmanın b�r parçası olmuştur. 

Kurumsal yapıların ortaya çıkışı ve gel�ş�m� çok sayıda etmen �le
bağlantılıdır. Örneğ�n, Anadolu Selçuklu Devlet�n�n kurulmasında
göçebe ve yerleş�k yaşamın get�rd�ğ� kend�ne has özell�kler, Orta
Asya’dan Anadolu’ya göç esnasında ve sonrasında İran-İslâm ve
Yunan-Roma kültürü g�b� farklı meden�yetler ve kültürler �le
etk�leş�mler g�b� pek çok etmen etk�l� olmuştur. Bu süreç sosyal ve
kültürel yönler� bulunan yapılanmalara ve yaşam prat�kler�ne tes�r
etm�ş, kentler�n mekânsal kurgusu ve organ�zasyonları yen�den
örgütlenm�şt�r (Özcan, 2006). 

Selçuklu dönem�nde eğ�t�m ve sağlık alanları yanında sosyal
h�zmetler� �çeren kurumlar da hayat bulmuştur. Bal (2016)
Selçuklu dönem�nde sosyal kurumların yaygınlaşmasında,
Türklerde bulunan sosyal devlet anlayışının ve İslam d�n�n�n
topluma h�zmet adına yapılan hayır �şler�ne verd�ğ� büyük önem�n
etk�l� olduğunu �fade etmekted�r.

Selçuklu dönem� boyunca sosyal h�zmetler kapsamında en öneml�
rolü vakıflar ve medreseler üstlenm�şt�r. Kuruluş amaçları
�çer�s�nde toplumsal dayanışma ve yardımlaşma olguları bulunan
vakıflar, yoksulluk �le mücadele ve �ht�yaç duyan kes�mler�n
yardımlar ve destekler yoluyla güçlend�r�lmes�ne yaptığı katkılar
neden�yle çeş�tl� sosyal pol�t�ka �şlevler�ne sah�p olmuştur (Akçay,
2020). 
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Vakıflar Anadolu’dak� kültürel ve toplumsal hayatın anlaşılması
açısından, gen�ş b�r dönem� sembol�ze edeb�lecek n�tel�kte
öneml�l�k arz eden kurumlar olarak değerlend�r�leb�l�r (Manap,
1991). N�tek�m vakıflar, günümüzde halen sosyal h�zmetler�n
öneml� b�r aracı konumunda bulunan ve etk�n olarak h�zmetler�ne
devam eden sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kadar
uzanan sürec�n b�r anlamda başlangıç noktasını oluşturmaktadır. 

Vakıflar, o dönemde, günümüzde doğrudan devlet tarafından
yer�ne get�r�len b�rçok sosyal ve ekonom�k �çer�ğe sah�p kamu
h�zmet�n�n yürütülmes�n� sağlamışlardır. Bu faal�yetler eğ�t�mle ve
öğret�mle �lg�l� konulardan başlayarak �mar ve sağlık h�zmetler�ne
kadar uzanan, sosyal refah �le �l�şk�l� gen�ş b�r çerçeveye sah�p
olmuştur (İnan, 1989; Ç�çek, 1996).

Vakıflar başlangıçta k�mses�zler�n veya yet�mler�n h�mayes� olmak
üzere, çocukların korunması ve gel�ş�m� �le �lg�l� çeş�tl� görevler�
yer�ne get�rm�şt�r. Bunlar arasında, vakıf olarak kullanılmak üzere
bağışlanan  meskenler  �çer�s�nde  çocukların  oyun  alanlarına  yer 

Tems�l� Medrese Eğ�t�m�

Türk�ye'de Çocuk H�zmetler�n�n Tar�hsel Sürec�
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ver�lmes�, yoksul durumda bulunan çocuklara oyuncak tem�n
ed�lmes�, çocukların eğ�t�m�n�n sağlanması g�b� çok çeş�tl�
örnekler vermek mümkündür. Ayrıca k�mses�z ve yet�m çocukların
korunmasına özgü h�zmet veren vakıflara da rastlanmaktadır.
Örneğ�n, Anadolu Selçukluları devlet adamlarından Kemaledd�n
Ahmed'�n ev�n�n, oğlu Rüknedd�n Hattâb tarafından çok amaçlı
b�r zav�yeye tahs�s ed�ld�ğ�, vakıfnamede yer alan b�lg�lerde
yet�mlere da�r kayıtlar olduğu b�ld�r�lmekted�r (Kuruca, 2021).
Ayrıca, Selçuklu dönem�nde yoksullar ve öğrenc�lere yemek
dağıtımı g�b� çalışmalar yürüten �maret kurumlarının varlığından
da söz ed�lmekted�r (Dem�r, 1998). 

Selçuklu dönem�nde sosyal alanda �şlev görmüş olan b�r d�ğer
kurumsal yapılanma ah�l�k teşk�latıdır. Meslek� ve ahlak� b�r örgüt
olan ah�l�k teşk�latları, sosyal güvenl�k ve meslek� eğ�t�m
konularında etk�n olarak �şlev gören s�v�l toplum kuruluşları olarak
değerlend�r�leb�l�r. Çalışmalar Ah�l�k teşk�latının 13. ve 14.
yüzyıllarda Anadolu’nun neredeyse bütün köyler�nde,
kasabalarında ve kentler�nde var olduğunu göstermekted�r
(Moghaddan, 2017).

Özğaçkaya (2017) ah�l�k teşk�latının bütünleşt�r�c� ve koruyucu
yönler� �le beraber m�kro, mezzo ve makro sosyal h�zmet
uygulamaları ve meslek� �lkeler� �le örtüşen yönler�ne de �şaret
etmekted�r. Bu kapsamda, ah�l�ğ�n koruyucu ve önley�c� n�tel�ğ�ne
vurgu yapılmakta, b�reyler�n dezavantajlı konuma düşmes�n�n
önüne geç�lmes�ne, sosyal adalet ve ahlak �lkeler� �le bağlantılı
süreçlere d�kkat çek�lmekted�r.

Tems�l� Ah�l�k Teşk�latı
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Ah�l�k teşk�latının yoksullara ve k�mses�zlere yardım alanında
çeş�tl� faal�yetler�n�n olduğu görülmekted�r. Orta sandıkları yoluyla
�ht�yaç sah�b� olanlara yapılan yardımlar bunun b�r örneğ�n� teşk�l
etmekted�r. Esnaf �çer�s�nde ekonom�k durumu kötü olan ve
çalışamayacak durumda olan yardıma muhtaçlara, hastalara ve
engell�lere de bu sandıktan yardım yapılmakta ve b�r sosyal
güvenl�k s�stem� oluşturulmaktadır (Darı, 2017). Ayrıca eş�n�
kaybetm�ş, eş� askerde veya k�mses�z olan kadınlara yönel�k
destekler�n varlığına rastlanmaktadır (akt. Günay, 2003).
Dolayısıyla, bu tür yardımların günümüzde �st�hdam dışında
kalanlara, yalnız başına yaşamak durumunda kalan �ht�yaç sah�b�
k�mselere ve tek ebeveynl� a�lelere dönük destekler �le benzeşen
yönler�n�n olduğunun söylenmes� mümkündür. 

Gençlere yönel�k eğ�t�mler ah�l�k teşk�latının �şley�ş�n�n b�r
boyutudur. Ah�l�k �çer�s�nde genel eğ�t�m �le meslek eğ�t�m�n�n
uyum ve bütünlük �çer�s�nde ele alındığı bel�rt�lmekted�r. Bu
kapsamda, zaman ve düzen alışkanlığı kazandırma, dürüst
çalışma, müşter�ye saygı gösterme ve müşter�y� aldatmama g�b�
meslek ahlakına yönel�k öğret�mler�n de olduğu �fade
ed�lmekted�r (Atçeken, 2007). Ah�l�k teşk�latı tarafından,
çocukların meslek� eğ�t�mler�ne ve sosyal gel�ş�mler�ne destek
sağlanarak, gençler�n ayakları üzer�nde durab�len fertler olarak
topluma kazandırılması yönünde çalışıldığı �fade ed�leb�l�r.   

Anadolu Selçuklu Dönem�nde tesp�t ed�len b�r d�ğer sosyal yapı
Bâcıyân-ı Rûm olarak adlandırılan s�v�l toplum teşk�latlarıdır.
Kadınlar tarafından oluşturulan Bâcıyân-ı Rûm teşk�latının
k�mses� olmayan, yoksul k�mselere barınma �mkânı sunmasının
yanı sıra kız çocuklarının eğ�t�mler�n�n sağlanmasını da
amaçladığı bel�rt�lmekted�r (Köken ve Büken, 2018). 

On �k�nc� ve on üçüncü yüzyıllarda var olan d�ğer Türk devlet
yönet�mler�nde de çocuklara yönel�k sosyal h�zmet uygulamaları
bulunmaktadır. Örneğ�n Erb�l Atabey� Muzafferüdd�n Kökbörü
(1156-1232) tarafından k�mses�z ve bakıma �ht�yaç duyulan çocuklar
�ç�n çocuk yet�mhanes� ve sokak çocuklarının kalab�leceğ� b�r
bakımev� yaptırıldığı, çocukların �ht�yaçlarının karşılanması �ç�n
sütanneler tay�n ed�ld�ğ� bel�rt�lmekted�r (Eroğlu, 2003). Bu
anlamda, daha z�yade topluluk �ç� dayanışma ve hayırseverl�k
temel�nde �nşa ed�len gönüllü örgütlenmeler�n yanında, b�zzat
devlet yönet�m� tarafından çocuklara yönel�k sosyal h�zmet amaçlı
kuruluşların oluşturulmasına örnekler sunulması da mümkün
olmaktadır. 

Türk�ye'de Çocuk H�zmetler�n�n Tar�hsel Sürec�
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Osmanlı Dönem�

Osmanlı Devlet�’nde topluluk temell� dayanışma ve yardımlaşma
ağları �le özell�kle vakıflar yoluyla hayata geç�r�len hayırseverl�k
olgusuna dayalı sosyal desteklere �lave olarak, özell�kle Tanz�mat
Fermanının �lanıyla beraber, doğrudan devlet el�yle yürütülen
çalışmalara uzanan b�r süreç söz konusudur. 

Bu bağlamda, öncel�kle kalabalık a�leler, akrabalık bağları ve
komşuluk �l�şk�ler� �le d�n� �nanışlardan beslenen geleneksel
destekler çerçeves�nde, toplumun bel�rl� kes�mler�ne yönel�k gen�ş
b�r sosyal koruma h�zmet�n�n varlığından söz ed�leb�l�r (akt.
Ş�şman, 2017; Altan, 2008).

Kurumsal anlamda �se erken dönemlerde, Selçuklu dönem�nde
yerleş�kl�k kazanmış olan uygulamalar korunmuş ve
gel�şt�r�lm�şt�r. Osmanlı Devlet�’n�n, Tanz�mat dönem�ne kadar
sosyal alanlardak� r�sklere karşı vakıf ku rumlarının özerk olarak
çalışmasını destekled�ğ� ve sosyal refah s�stem�n�n b�r parçası
olarak gördüğü anlaşılmaktadır (Taşkesen, 2017). Bayartan (2008)
vakıfların Osmanlı şeh�rler�n�n kuruluş ve gel�şmes�ne katkılarının
yanında, sosyal hayatın hemen hemen tamamına nüfuz ett�ğ�n�,
mahallelerde görülen uyumun, dayanışmanın ve yardımlaşmanın
bu s�stem�n �y� �şlemes�nde etk�ler� olduğunu öne sürmekted�r. 
 Osmanlı Devlet� son tahl�lde, b�r vakıf meden�yet�d�r.

Tar�hsel olarak Anadolu’da bulunan beyl�kler�n Osmanlı Devlet�’ne
katılımı �le b�rl�kte, önceden tes�s ed�lm�ş vakıflar da Osmanlı
�dares�ne g�rm�şt�r. Osmanlı Devlet�, d�ğer beyl�klerden kend�s�ne
geçen çok sayıdak� vakfın gerçekl�ğ�n�n tesp�t�n� ve tesc�ller�n�
yaparak, devamını sağlamıştır. Aynı zamanda denetleme
�şlemler�ne d�kkat ver�lm�şt�r. Günümüz devlet anlayışı
bakımından amme h�zmetler� olarak added�len b�rçok toplumsal
görev, vakıflar tarafından yer�ne get�r�lm�şt�r. Vakıfların �nşa ve
tes�s masraflarının sultanın veya vez�rler�n özel haz�nes�nden ve
kend� mallarından tem�n ed�lm�ş olmasının yanı sıra, devlet el�yle
kurulduğu ve büyük b�r kısmının devlet gel�rler�yle �şleyen
kurumlar olduğu b�l�nmekted�r. Kuruluş dönem�nde vakıf
sayılarındak� artış �le beraber vakıfların h�zmet alanları ve çeş�tl�l�ğ�
gen�şlem�ş, sosyal h�zmetler de vakıfların faal�yet alanında yer
almıştır (Karazeybek, 2020). 
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Çalışmalar, Osmanlı dönem�nde vakıf kültürünün bu denl�
gel�şmes�n�n nedenler�nden b�r�s�n�n, vakıfların kurucularının
devlet�n �ler� gelenler�nden oluşması ve sosyal h�zmetler�n
genell�kle vakıflar aracılığı �le yer�ne get�r�lmes� olduğunu ortaya
sermekted�r. Vakıfların bütçes�, sağlık ve alt yapı harcamalarının
yanı sıra sosyal h�zmetler ve sosyal güvenl�k g�b� b�rçok sosyal
pol�t�ka alanında yapılan harcamaları da barındırmaktadır (Yılmaz,
2020). Araştırmalar Osmanlı Devlet�’n�n 1527/1528 yılı toplam bütçe
gel�rler�n�n vakıflara a�t olan kısmının %12 olduğunu
göstermekted�r (akt. Yılmaz, 2020; Za�m, 1989). 

Osmanlı Devlet�’n�n arş�v belgeler�nde, erken dönemden
başlayarak, çocuklara yönel�k destekler� �çeren kayıtlara rastlamak
mümkündür. Çalışmalar 14.-16. yüzyıllar arasında yet�mler�n
eğ�t�m�nde kullanılmak üzere hazırlanan vakf�yeler olduğunu, y�ne
medrese, mektep ve muall�mhane vakıflarından bazılarının özel
olarak yet�mler�n, öksüzler�n ve yoksul �nsanların çocuklarının
öğret�mler� �le �lg�lenmek üzere kurulduklarını ortaya
koymaktadır. Örneğ�n, 1321 yılında S�vas’ta, görevler� arasında
yet�m çocukların koruyucu a�leler yanında yet�şt�r�lmes� yönünde
hükümler �çermekte olan b�r vakıf kurulduğu b�ld�r�lmekted�r
(Çel�k vd. 2018; Kılıç, 2005; Yazıcı, 2007). 

Fat�h Sultan Mehmet’�n, vakf�yes�nde yet�m çocukların alacakları
akçe paylarını bel�rled�ğ�, Kanun� Sultan Süleyman’ın,
Süleyman�ye Vakf�yes�nde, yet�m çocukların kıyafet ve yemek
�ht�yaçlarının g�der�lmes� atfında bulunduğu bel�rt�lmekted�r (akt:
D�k�c�, 2019). Fat�h Sultan Mehmet tarafından Darü't-Tal�m adı
ver�len okul, öncel�kle yet�m çocuklar, onlardan boş yer kalırsa
yoksul çocuklar �ç�n �nşa ett�r�lm�şt�r (Yazıcı, 2007). Sosyal, kültürel
ve d�n� d�ğer müesseseler de olduğu g�b� Osmanlı klas�k
dönem�n�n eğ�t�m kurumları arasında yer alan Sıbyan
Mektepler�n�n �nşasında da hayırseverler�n rol aldığı
bel�rt�lmekted�r. Bu mektepte öncel�kl� olarak öksüz ve yet�m
çocukların eğ�t�m görmes�n�n �sten�ld�ğ� anlaşılmaktadır (Ergül,
2014). 

Türk�ye'de Çocuk H�zmetler�n�n Tar�hsel Sürec�
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Zeyrek Medreses� (II. Mehmed Dönem�)

Ayasofya Medreses� ve Darü't-Tal�m (II. Mehmed Dönem�)
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On yed�nc� yüzyıldan �t�baren de genel olarak sosyal h�zmetler�n,
özelde �se çocuklara yönel�k vakıflar aracılığıyla sunulan
destekler�n taşra dah�l olmak üzere yaygın b�ç�mde devam ett�ğ�
görülmekted�r. Örneğ�n İmâret-� Darü’z-z�yafet veya İmâret-�
Darü’l-�t`am olarak da adlandırılan aşevler�nde yoksullar ve
öğrenc�ler �ç�n yemek ver�lmekte, ayrıca yet�mlere maaş sağlayan
vakıflar bulunduğu anlaşılmaktadır (Mem�ş, 2016). Buna ek olarak
yoksul ve yet�m çocuklar �ç�n g�yecek desteğ� sağlandığı da �fade
ed�lmekted�r (Yazıcı, 2007). 

Köylerde ve mahallelerde etk�n b�r mekan�zma olan avarız
vakıfları da afet ve hastalık durumlarında yardım, yoksulların, dul
ve yet�mler�n �ht�yaçları, k�mses�zler�n evlend�r�lmes� ve sıbyan
mekteb� tam�r� g�b� h�zmetler sunmuştur. Bu vakıflar avârız akçes�
ve avârız sandığı olarak da adlandırılmıştır (Kıvrım, 2019).
Çalışmalar 18. yüzyılda kurulmuş olan 1163 vakfın gel�rler�n�n
%6.75'�n�n eğ�t�m, %6.37's�n�n sosyal h�zmet alanlarına ayrıldığını
ortaya koymaktadır (akt. Öztürk, 1993).  Ayrıca, çocuk koruma
konusuna �l�şk�n tereke kayıtlarında da rastlanmaktadır. Terekeler
�le çocukların anne babalarından kalan m�rasları bel�rlenmekted�r.
Gelecekte madd� açıdan güçsüz olmamaları �ç�n kend�ler�ne vas�
tay�n ed�lmekte, böylel�kle çocukların mal� hakları korunmaktadır
(Karataşer, 2020).

On dokuzuncu yüzyıl �le b�rl�kte doğrudan devlet el�yle yürütülen
çalışmaların ağırlık kazanmaya başladığı söyleneb�l�r. II. Mahmut
dönem�nde �lköğret�m� zorunlu hale get�ren ve aynı zamanda
çocuk haklarını korumaya yönel�k b�r n�tel�k taşıyan 1824 tar�hl�
Tal�m-� Sıbyan Fermanı devlet�n sosyal konularda doğrudan
üstlend�ğ�, artan rolüne �şaret etmekted�r (Gurbetoğlu, 2020).
Evkaf-ı Hümâyun Nezaret�’n�n 1826 yılında kuruluşu �le b�rl�kte,
vakıfların �dares�ne yönel�k, b�r anlamda merkez� b�r makam
oluşturulmuştur. Yoksulların korunması hususu merkez�
otor�ten�n faal�yet ve yetk� alanına daha fazla g�rmeye başlamıştır
(Yaman, 2007).
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1845 tar�hl�, Sultan Abdülmec�t’�n sıbyan okulları �le �lg�l� hatt-ı
hümâyunu �le çocuk eğ�t�m� alanında kapsamlı adımlar atılmıştır.
1869 yılında �se Maar�f-� Umum�ye N�zamnames� �le b�rl�kte,
�lköğret�m�n kızlar ve erkekler �ç�n zorunlu olması öngörülmüştür.
Korunmaya �ht�yacı olan çocuklar konusunda �se 1851 tar�hl�
Eytam N�zamnames� �le Emval-� Eytam Nezaret� oluşturulmuştur.
Yet�m kalan çocukların eytam �dares�ne b�ld�r�lmes� şartı
get�r�lm�şt�r (Öztan, 2009). Eytam N�zamnames� �le yet�m
paralarının ve mallarının muhafaza ed�lmes�, yet�mler�n
gayr�menkuller�n�n �dare ed�lmes�, kend�ler�ne tahs�s ed�len
maaşın tahs�l ed�lmes�, �aşeler�ne karşılık nafakalarının sağlanması
g�b� çok çeş�tl� �şlemler�n yürütülmes� amacıyla, her kazada b�rer
eytam sandığı kurulması kararlaştırılmıştır (akt. İşer�, 2014).

B�r Dönem Evkaf Nazırlığı Olarak Kullanılan İlk Darülfünun B�nası
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Sosyal h�zmetler� etk�leyecek b�r d�ğer yapı olan beled�ye teşk�latı,
II. Mahmut devr�nde yapılan çalışmalar yoluyla bugünkü yapısına
kavuşmuştur. Beled�ye N�zamnames�nde (1868) beled�yeler�n
görev, yetk� ve sorumlulukları arasında yoksul ve �ht�yaç sah�pler�
�le engell�, yet�m ve öksüz çocuklar �le �lg�l� h�zmetlere de yer
ver�lmekted�r (Yaman, 2007). 

Osmanlı Devlet�’n�n son dönemler�nde b�lhassa savaş ve göç
olguları çocuklara yönel�k yapıların �nşa ed�lmes�ne ve
yaygınlaşmasına etk� eden öneml� faktörler olmuştur. Bu tür
yapıların �lk örnekler� arasında sanay� mektepler� ve Islahhane
adını taşıyan kuruluşlar bulunmaktadır. Islahhaneler ve sanay�
mektepler� b�rden fazla �şlev� yer�ne get�rm�şlerd�r. Fak�r ve
k�mses�z çocukların, devlet�n kontrolünde ve sağlıklı b�r ortamda
büyümeler�n�n sağlanmasının yanında, eğ�t�m ve öğret�m
faal�yetler�, çocukların cezalarını emsaller�yle b�rl�kte ve kurumun
kazandıracağı n�tel�kler� alarak, çekmeler�n�n sağlanmasıdır.
Ayrıca, Müslümanların ve gayr-� Müsl�mler�n b�r arada eğ�t�m
görecekler� karma eğ�t�m s�stem�ne geç�şte öneml� b�r m�syon
üstlenm�şlerd�r. Islahhaneler 1863 yılında etk�nl�kler�n� y�t�rd�kler�
20. yüzyılın başlarına kadar mağdur durumda kalan çocuklar
konusunda öneml� katkılar sunmuştur (Koç, 2007). 
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Sultan Abdülaz�z dönem�nde Cem�yet-� Tedr�s�ye-� İslam�ye
adındak� b�r vakfın g�r�ş�mler� �le kurulan ve günümüzde halen
varlığını sürdüren Darüşşafaka Cem�yet� �se b�lhassa yet�m
çocukların eğ�t�m� konusunda önem� b�r rol üstlenm�şt�r.

Islahhaneler

Darüşşafaka Cem�yet�
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1877 yılında H�lal-� Ahmer Cem�yet� adıyla kurulan Kızılay Cem�yet�
savaşlar esnasında k�mses�z kalan çocuklar �le yoksul a�leler�n
çocuklarına �aşe, eğ�t�m ve meslek ed�nme g�b� konular �le alakalı
çok sayıda yardım faal�yet�n� organ�ze etm�şt�r (Çapa, 2010). 

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı (93 Harb�) sonrası Rumel�’den
İstanbul’a doğru gerçekleşen yoğun göçmen kaf�les�n�n b�r
bölümü yet�mlerden oluşmuştur. Bu göç dalgasının ayrıca, şeh�r
yaşamına yansımaları olmuştur. Bu süreçte her kes�mden muhtaç
�nsanı h�maye etmek maksadıyla b�r sosyal yardım müesseses�n�n
oluşturulması planlanmış ve Darülaceze Kurumunun �nşasına
başlanmıştır. Kurumun 1895 yılında hazırlanan n�zamnames� �le
k�mses�z çocukların barınması ve eğ�t�m görmeler� sağlanmıştır
(B�rol, 2017). Kurumun açılışında yapı topluluğunda meslek ve
sanat okulları �le kreş ve çocuk yuvası da öngörülmüştür.

H�lal-� Ahmer (Kızılay) Cem�yet�
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Darülaceze 

Darülaceze 
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Çocuklara yönel�k �nşa ed�len b�r d�ğer kurum 1899 yılında kurulan
Ham�d�ye Etfal Hastanes�d�r. Ülkem�zdek� �lk çocuk hastanes� olan
bu kurumu II. Abdülham�d’�n vefat eden kızı adına hayrat olarak
yaptırdığı bel�rt�lmekted�r (Özbek, 2006).

II. Abdülham�d dönem�nde kurulan sosyal h�zmet kuruluşlarından
b�r d�ğer� olan olan Darülhayr-ı Âlî 1903 yılından �t�baren h�zmet
vermeye başlamıştır. Hazîne-� Hâssa’dan mal� destek alan kuruluş,
çocuklar �ç�n barınma ve eğ�t�m kurumu görev� yürüten b�r sosyal
h�zmet kuruluşu olarak tar�h� kayıtlara geçm�şt�r (Özbek, 1999).
B�r�nc�s� 1860 yılında yayımlanan ve 1866 yılında tekrar düzenlenen
Teseülün Men�ne Da�r N�zamname �le sokakta çalıştırılan
çocukların öncel�kle a�les�n�n yanına döndürülmes�, d�ğer hallerde
�se korunması ve eğ�t�m alması amacıyla Darülaceze, Darülhayr-ı
Al�, mektep, sanat ve asker�ye g�b� yerlere ver�lmes� g�b� önlemler
alınmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. (Özgün, 2016). 

Veznec�ler Zeynep Hanım Konağında H�zmet Veren Dâru'l-Hayr-ı Âlî 

Türk�ye'de Çocuk H�zmetler�n�n Tar�hsel Sürec�



20

1908 yılında kurulan Osmanlı Fukaraperver Cem�yet-� Hayr�yes� �le
sağlık, �st�hdam, afet ve ac�l durumlarda a�lelere sosyal ve ekonom�k
destekler sunulması öngörülmüştür (Kıranlar, 2015). 1910 yılında
kurulan Osmanlı Fak�r Çocuklarına Yardım Cem�yet�, yoksulluktan
kaynaklı olarak okutulamayan çocukların okula gönder�lmes�, okul
araç gereçler�n�n karşılanması g�b� çalışmalar yürütmüştür. Dernek,
kız çocukların eğ�t�m� ve gel�ş�m� konularına da önem verm�şt�r
(Eraslan ve Karadoğan, 2013). 1910 yılında kurulan Rehber-� Teavün
Cem�yet� g�b� dernekler y�ne yoksul ve k�mses�z çocukları h�mayes�
altına alarak, b�lhassa çocukların eğ�t�m hayatlarına öneml�
katkılarda bulunmuştur (Usta, 2017).

Osmanlı Fukaraperver Cem�yet�

Çocuklara yönel�k kurumsal sosyal h�zmetlere etk� eden d�ğer
tar�hsel olaylar Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı olmuştur. Şeh�t
olanların yet�m çocuklarına yardım etme ve onlara yönel�k h�zmet
sunma amacı ortaya çıkmıştır. Bu savaşlar esnasında şeh�t olanların
yet�m kalan çocuklarına yönel�k h�zmet sunmak üzere, 1914 yılında
Darüleytam olarak adlandırılan sosyal h�zmet kuruluşları
oluşturulmaya başlanmıştır.  Yet�mler yurdu anlamına gelen
darüleytamların açılış amaçlarının ve eğ�t�m uygulamalarının,
ıslahhaneler �le benzerl�k gösteren yönler�n� görmek mümkündür.
Darüleytamlar, yet�m çocuklara yatılı ve ücrets�z olarak barınma
h�zmet� sağlamasının yanında dersler, meslek� tekn�k eğ�t�m ve
sanat programları mar�fet�yle çocukların sağlıklı gel�ş�mler�ne
destek olmuşlardır (Kılınç, 2019). Bu dönemde kurulan kurumlardan
bazıları varlığını güçlend�rerek korumuş Darüleytamlar g�b� bazı
kurumlar da değ�şen koşullar neden�yle tar�he mal olmuştur
(Karataş ve Erkan, 2002).
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Darüleytam

Harp Sahasından Gelen B�r Grup Çocuk (Geld�kler� Kıyafetler�yle)
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Çocukların korunması ve �y�l�k hal�n�n devamına katkı sunan b�r
d�ğer yapı Eram�lhane �sm�n� taşıyan kuruluşlardır. Eram�lhane
yoluyla şeh�t düşen askerler�n k�mses�z kalan eşler� ve yet�m
çocukların barındırılması amaçlanmıştır (Boz, 2020). 

Bu dönemde oluşturulan kuruluşlar yalnızca k�mses�z çocukların
korunması amacı �le sınırlı kalmamıştır. Bunun yanında,
çocukların ve a�leler�n madd� ve manev� pek çok �ht�yacının
karşılanmasını hedefleyen önley�c� h�zmetler de hayata
geç�r�lm�şt�r. Örneğ�n, çocuklara ve a�leler�ne yönel�k önley�c�
n�tel�kte çeş�tl� ekonom�k yardımlar bulunmaktadır. Bunlardan
b�r�s� yet�mler�n ve engell�ler�n de �çer�s�nde bulunduğu �ht�yaç
sah�b� k�ş�lere ver�len, muhtacîn maaşı kapsamında yapılan
yardımlardan olan tev’em maaşıdır. Bu maaş �le �k�z ve üçüz
çocuğa sah�p a�lelere ekonom�k destek sunulmuştur (Ceng�z,
2019). 

1920 yılında kurulan H�lal-� Ahdar (Yeş�lay) Cem�yet� �se gençler�n
kötü alışkanlıklardan korunması amacıyla sem�nerler ve
konferanslar düzenlenmes�, spor, sanat ve kültür çalışmaları
yapılması g�b� faal�yetler yürütmüştür (Güzel Mumyakmaz, 2020). 

H�lal-� Ahdar (Yeş�lay) Cem�yet�

On dokuzuncu yüzyıldan �t�baren çocukların eğ�t�m�ne yönel�k
k�taplar, gazeteler, gazete ekler�, derg�ler, h�kayeler ve masallar
yayımlandığı, bunun yanında t�yatroların yazıldığı ve serg�lend�ğ�
anlaşılmaktadır. Yazılan ve basılan eserlerde çocukların
görüşler�ne, çocuk yazarların makaleler�ne ve mektuplarına yer
ver�ld�ğ�, çocukların korunması ve çocuk hakları �le �lg�l� konular
üzer�nde durulduğu görülmekted�r (Ş�mşek, 2011).
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Erken Cumhur�yet Dönem�nde çocukların korunmasına yönel�k
kurumsal h�zmetler�n en öneml�s�, Osmanlı Devlet�’n�n son
dönem�nde kurulan H�maye-� Etfal Cem�yet� olmuştur. Savaş
yıllarında k�mses�z ve korunma �ht�yacı olan çocuklara yönel�k
h�zmet vereb�lecek yen� kuruluşlara �ht�yaç duyulmasından
hareketle, �lk olarak 1908 yılında yerel düzeyde Kırklarel�’nde
kurulan H�maye-� Etfal Cem�yet�n�n asıl yapılanmasına 1. Dünya
Savaşı yıllarında İstanbul’da oluşturulan şubes� �le başlanmıştır.
Cem�yet�n �lk �craatı aynı yıl �ç�nde gerçekleşm�ş ve 27 Kasım
1917'de F�ruzağa'da b�r çocuk m�saf�rhanes� açılmıştır (Sarıkaya,
2010a).

Cumhur�yet Dönem�

Erzurum H�maye-� Etfal Cem�yet� 

M�ll� Mücadele Dönem�’nde Atatürk’ün tal�matlarıyla H�maye-� Etfal
Cem�yet�’n�n b�r vakıf örgütlenmes� olarak kalması sağlanmış, b�rçok
kurum kamulaştırılırken toplumsal dayanışma ve hayırseverl�k geleneğ�n
sürdürülmes� �ç�n çocuk kurumunun devletleşt�r�lmes� çok sonrak� yıllara
bırakılmıştır (Çağlar, 1982). Ayrıca H�maye-� Etfal Cem�yet� yen�den
yapılandırılarak ulusal düzeyde faal�yetler�n� organ�ze etmes�ne olanak
sağlanmıştır. Bu kapsamda, Ankara H�maye-� Etfal Cem�yet� N�zamname-�
Esas�s� 1921 yılında yayımlanmış ve cem�yet�n Ankara merkezl� yapılanması
oluşturulmuştur. 30 Haz�ran 1921 tar�hl� karar defter�nde korunma �ht�yacı
olan çocukların bakımının ve korunmasının yanında tüm çocukların
korunması, manev�yatlarının güçlend�r�lmes�, ülkeye faydası olab�lecek
düzeyde eğ�t�m almasının sağlanması ve şefkatl� b�r gözle gözet�lmes� g�b�
çok yönlü ve kapsayıcı hedeflere yer ver�lm�şt�r.
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Kuruluşun 1925 tar�hl� n�zamnames� �le barınma, beslenme ve
tedav� h�zmetler�n�n yanı sıra, çocuk kütüphaneler� ve oyun
alanları oluşturmak g�b� sosyal �çer�kl� çok sayıda görev ver�lm�şt�r.
Bunun yanında çocuklara ve a�lelere nakd� ve ayn� yardımlar
sağlanması, anne ve anne adayları �le genel anlamda tüm
toplumun farkındalığını gel�şt�r�c� ve eğ�t�c� çalışmalar
yapılmasına uzanan çok gen�ş b�r h�zmet anlayışı ben�msenm�şt�r.
N�zamnamede ayrıca b�r koruyucu a�le uygulaması örneğ� olarak
çocukların ücrets�z b�ç�mde veya �aşe ücretler� cem�yet tarafından
karşılanmak üzere a�leler yanına yerleşt�r�lmes� ve �zlemeler�n�n
yapılması öngörülmüştür. Cem�yet�n 1921 yılında 10 yurt �ç�
teşk�latı bulunmakta �ken, 1935 yılında bu sayı 574 yurt�ç� ve 38
yurtdışı teşk�latı olmak üzere 612’ye ulaşmıştır. 1933 yılı �t�barıyla
Cem�yet bünyes�nde Türk�ye genel�nde h�zmet veren kurumlar
arasında ana kucağı, gündüz bakımev�, süt damlası,
muayenehane, doğumev�, aşhane, şefkat yurdu, yet�m ev�, çocuk
bahçes�, s�nema, okuma odası, çocuk bakıcı mekteb� olduğu
bel�rt�lmekted�r. Kurumun ayrıca z�yaretç� hemş�re teşk�latı, çocuk
kampları, sıhh� müzeler, �ş atölyeler� ve anneler b�rl�ğ� g�b� farklı
h�zmet b�r�mler� de bulunmaktadır (Sarıkaya, 2007). Dolayısıyla
cem�yet�n çocuklar ve a�lelere dönük sosyal h�zmet faal�yetler�
koruma ve bakım, sağlık, eğ�t�m ve yayına uzanan gen�ş b�r alana
yayılmıştır.

S�vas Çocuk Es�rgeme Kurumu İdarec�ler� ve Çocuklar
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H�maye-� Etfal cem�yet� çocukların çok yönlü gel�ş�mler�n�n
tem�n� �ç�n edeb�yat ve sanat g�b� sosyokültürel yanları olan
konulara da odaklanmıştır. Ş��r, h�kâye, masal ve t�yatro
yanında çocuk şarkıları üzer�ne de b�r küll�yat oluşturmuştur
(İpekc�ler ve Gündüz, 2020). Ayrıca, Çocuk Mecmuası, Ana
Mecmuası, Çocuk, Çocuk ve Yuva, Türk Kadını, Çocuk Haftası
ve Gürbüz Türk Çocuğu g�b� sürel� yayınlar hayata
geç�r�lm�şt�r. Bunun yanında, Gürbüz Türk Çocuğu adını
taşıyan yarışmalar düzenlenm�şt�r (Sınar Çılgın, 2004).

Türk�ye'de Çocuk H�zmetler�n�n Tar�hsel Sürec�

Gürbüz Türk Çocuğu Derg�s� 1. Sayısı



1920’l� yıllarda Cem�yet tarafından çocuk �le �lg�l� günler�n ve
haftaların kabulüne �l�şk�n çalışmalar yürütüldüğü
anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, Cem�yet 1927 yılında aldığı
kararla 23 N�san gününün “Çocuk Bayramı”, 1929 yılında �se
23-30 N�san günler� arasının “Çocuk Haftası” olarak kabul
ed�lm�şt�r. (Aslan, 2018).

Ülkem�zde yaşanan d�ldek� sadeleşme akımının da etk�s�yle
1934 yılının son aylarında Türk�ye H�maye-� Etfal Cem�yet�,
Çocuk Es�rgeme Kurumu adını almıştır. Türk�ye H�maye-�
Etfal Cem�yet�’nden Çocuk Es�rgeme Kurumu’na geç�ş genel
anlamda b�r �s�m değ�ş�kl�ğ� olup çalışma, amaç ve h�zmetler
y�ne her zamank� anlayış ve uygulamalarla devam etm�şt�r.

Cem�yet 1935 yılından �t�baren çalışmalarını Türk�ye Çocuk
Es�rgeme Kurumu olarak sürdürmüştür. Kurum 1937 tar�hl�
Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek
sayılmıştır. 1921 yılında kurulan Ankara merkezl� yapının
kurulmasından başlayarak Çocuk Es�rgeme Kurumu sürec�n�
de �ç�ne alacak şek�lde, 1950 yılına kadar kurum tarafından
sunulan h�zmetlerde başkanlık vaz�fes�n�n �fası da dah�l
olmak üzere, Dr. Fuat Umay öneml� rol üstlenm�şt�r (Den�z,
2019). Türk�ye Çocuk Es�rgeme Kurumu n�zamnameler�nde
çocukları doğum önces�nden başlayarak çalışma hayatına
katılımına kadar h�maye etmek, eğ�tmek ve çocukların her
türlü hakkını korumak �le �lg�l� amaçlar oluşturulmuştur. Bu
amaçları gerçekleşt�rmek �ç�n kend�s�ne bağlı yuva, kreş ve
gündüz bakımev�, pol�kl�n�k, doğumev�, bakımev� ve hemş�re
okulu g�b� kuruluşlar açılmıştır (Şeker, 2015).

26
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Cumhur�yet�n �lk dönemler�nden �t�baren üzer�nde durulan
öneml� konulardan b�r�s� eğ�t�m olmuştur. Öğretmen yet�şt�rme,
okul model� ve eğ�t�m yöntemler� gel�şt�rme �le halkın ve
çocukların okuryazarlık oranının artırılmasının ve eğ�t�m s�stem�ne
entegres�n�n gen�ş b�r k�tleye ulaşması hedeflenm�şt�r. Aynı
zamanda çocukların eğ�t�m� olgusunun kapsamına a�leler dah�l
ed�lmeye çalışılmış, anne ve babanın çocuğa karşı sorumlulukları
ve görevler�, eğ�t�mde üstlenmeler� gereken roller�n neler olduğu
g�b� hususlara ağırlık ver�lm�şt�r. Bu anlamda a�leler çocuk
yet�şt�r�lmes� ve çocuk eğ�t�m� konularındak� yayınlar �le
desteklenm�ş ve a�le kütüphanes� oluşturulmuştur (Çakarlı, 2019). 

Bu bağlamda, Atatürk’ün öneml� katkılarıyla Cumhur�yet’�n �lk
yıllarından �t�baren çocuk haklarının �lerlet�lmes� konusundak�
çalışmaların b�r boyutunu, toplumsal düzeyde farkındalık
artırılması oluşturmuştur. Aynı zamanda yapılan yayınlarda,
özell�kle çocuk haklarının oluşturulması ve korunmasında, sosyal
h�zmet anlayışının önem�ne vurgu yapılmıştır.

1930 yılında kabul ed�len Umum� Hıfzıssıhha Kanunu’nda, çocuk
sağlığının korunmasının yanında, doğuran annelere yardım
ed�lmes�, çok çocuklu a�leler�n nakd� olarak mükâfat görmes� g�b�
hususlara yer ver�lm�şt�r (Aslan, 2018). Y�ne 1930 yılında çıkarılan
Beled�ye Kanunu kapsamında beled�yelere, yoksul a�leler�n �k�z
çocuklarına yardım yapılması, öksüz, k�mses�z ve yoksul çocuklara
g�y�nme, barınma, sağlık ve eğ�t�m desteğ� sağlanması, çocuk
bahçeler�, oyun ve spor yerler� oluşturulması g�b� çok çeş�tl�
görevler öngörülmüştür (Beled�ye Kanunu, 1930, md.33-34). 

II. Dünya Savaşı yıllarındak� arş�v belgeler�nde, dönem�n koşulları
doğrultusunda, yoksul durumda olan ve geç�m�n� sağlamakta
zorlanan a�leler �le k�mses�z çocuklar �ç�n şeh�r ve kasabalarda
beled�yelerce düzenlenen belgeler yoluyla destekler sağlandığı
b�ld�r�lmekted�r. Destek ve yardımların organ�zasyonunda Kızılay
Cem�yet� ve Çocuk Es�rgeme Kurumu g�b� müesseseler �le �ş b�rl�ğ�
yapılması öngörülmüştür. (Kocabıyık, 2019). 1930’lu yıllarda yoksul
çocuklara yönel�k okul merkezl� olarak çalışmalar da yürütülmüş;
Çocuk Es�rgeme Kurumu �le okul h�maye heyetler� arasında
çocukların sağlık sorunları, beslenmes� ve g�yd�r�lmes� g�b�
konularda �ş b�rl�ğ� gerçekleşt�r�lm�şt�r. Ayrıca Çocuk Es�rgeme
Kurumu,   beled�yeler,   val�l�kler   ve   fabr�kalarda   çalışan  
 anneler�n çocukları �ç�n gündüz bakımev� amaçlı çeş�tl� kurumlar
açmışlardır (Karatay, 2007)

28
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Çocuk Es�rgeme Kurumu tarafından 1940’lı yıllarda yatılı bakım
veren yuvalar açılması g�b� çalışmaların yanı sıra çocukların
korunmasına yönel�k çeş�tl� projeler de gel�şt�r�lm�şt�r. Örneğ�n
k�mses�z çocuklar ve sokakta çalıştırılan çocuklara �l�şk�n olarak,
Çocuk Es�rgeme Kurumu İstanbul Merkez� tarafından b�r proje
başlatılarak çocuğun, a�les�n�n ve hanen�n durumunun ayrıntılı
olarak ele alındığı, tahk�kat f�şler�ne dayalı �ncelemeler
gerçekleşt�r�lm�ş ve a�lede görülen sorunların çözümüne yönel�k
çalışmalar yapılmıştır (Sarıkaya, 2010b).

Çanakkale Çocuk Yuvası

Korunmaya �ht�yacı olan çocuklar konusuna özgü �lk kanun olan
5387 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkındak� Kanun, 1949
yılında Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� (TBMM) Genel Kurulunda
kabul ed�lm�şt�r. Kanun �le korunmaya �ht�yacı olan çocukların
korunması ve bakımı konusunda Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına (MEB) çeş�tl� görevler
ver�lm�şt�r. Kanun gerekçes�nde sunulacak h�zmetler, kurumlar,
kurumlar arası �l�şk�ler ve çocuk �ht�yaç gruplarının kurumlardan
faydalanma prens�pler� esnek ve ayrıntılı b�r çerçevede
tutulmuştur. MEB tarafından kanunun yürürlüğe g�rmes�n�n
ardından aynı yıl �ç�nde Ankara’nın Nallıhan �lçes� Çayırhan
bucağında ve B�lec�k Yarh�sar bucağı İlyas Bey köyünde yet�şt�rme
yurtları açılmıştır. 1950’l� yılların sonu ve 1960’l� yılların başından
�t�baren korunmaya �ht�yacı olan çocuk olgusu ve genel olarak
çocuk konusu sosyal h�zmetler bütünlüğünün b�r parçası olarak
ele alınmıştır. Bunun yanında toplumdak� kentleşme �le bağlantılı
olarak kentsel çocuk sorunlarında b�r çeş�tlenme görülmüştür
(Karatay, 2007). 30
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Kanunda 1957 yılında düzenleme yapılmış ve 6972 sayılı
“Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun” yürürlüğe
g�rm�şt�r. Kanunda devlet kurumları, beled�yeler, zabıta memurları
ve muhtarlar korunmaya muhtaç çocukları mahall�n en büyük
mülk�ye am�r�ne b�ld�rmekle yükümlü kılınmıştır. Hakkında
korunma kararı alınan 0-6 yaş çocukların Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı’na bağlı çocuk bakım yurtlarına, 7-18 yaş arasındak�
çocukların �se MEB’e bağlı yet�şt�rme yurtlarına yerleşt�r�lmes�
gerekl� kılınmıştır. Kanun �le b�rl�kte ayrıca beled�yeler ve �l özel
�dareler�n�n b�rl�kte kuracakları Korunmaya Muhtaç Çocukları
Koruma B�rl�kler� oluşturulmuştur (akt. Elmacı, 2019; Gürel�, 1970;
Çengelc�, 1998).

Kurum Arş�v�nden B�r Fotoğraf
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Erzurum H�maye-� Etfal Cem�yet� 

Sosyal h�zmetler alanında görev yapacak, meslek �le �lg�l� ün�vers�te
düzey�nde eğ�t�m almış profesyoneller yet�şt�reb�lmek amacıyla, 1959
yılında Sosyal H�zmetler Enst�tüsünün Kurulmasına Da�r Kanun yürürlüğe
g�rm�şt�r. Bu kanunun gereğ� olarak, 1961 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı bünyes�nde, yükseköğret�m düzey�nde dört yıl sürel� sosyal
h�zmet l�sans eğ�t�m� veren Sosyal H�zmetler Akadem�s� kurulmuştur.
1963 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olarak Sosyal
H�zmetler Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur. Genel Müdürlük, 20 yıl
boyunca, 1983 yılında oluşturulacak olan Sosyal H�zmetler ve Çocuk
Es�rgeme Kurumu’nun (SHÇEK) çek�rdeğ�n� oluşturacak şek�lde görev
yapmıştır (Çengelc�, 1996). 

D�ğer yandan Türk�ye Çocuk Es�rgeme Kurumu’nun h�zmetler� de devam
etm�şt�r. 1970’l� yıllarda korunmaya �ht�yacı olan çocukların koruma ve
bakımına �l�şk�n h�zmetler�n yanında, depremzedelere g�yecek ve y�yecek
yardımı, çocuk yet�şt�r�lmes�, eğ�t�m� ve sağlığı g�b� konularda yazılı ve
görsel basında yayınlar yapılması, konferans ve toplantılar düzenlenmes�
g�b� faal�yetler yürütülmüştür. Ayrıca okul önces� çocuk eğ�t�m� uzmanı
kursu, özel hemş�re kolej� ve anaokulu açılışı g�b� çalışmalar yapılmıştır.
Kurumun bu dönemde ayrıca �lk� 1974 yılında İstanbul’da düzenlenen,
1977 yılında �se uluslararası düzeyde organ�ze ed�len Kısa Pantolon
Kar�katür Yarışması g�b� faal�yetler� olmuştur (Şeker, 2015). 

Kurum Arş�v�nden B�r Fotoğraf
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2828 Sayılı Sosyal H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme Kurumu Kanunu
1983 tar�h�nde yürürlüğe g�rerek, Sosyal H�zmetler ve Çocuk
Es�rgeme Kurumu (SHÇEK) kurulmuştur. Kurum başlangıçta
Sağlık ve Sosyal Yardımlar Bakanlığına bağlı olarak görev�n� yer�ne
get�rm�şt�r. 1991 yılında �se Genel Müdürlük olarak Başbakanlığa
bağlanmıştır. Önces�nde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve MEB
tarafından desteklenen koruma b�rl�kler� kaldırılmış, 0-6 yaş ve 7-
18 yaş grubuna yönel�k h�zmetler SHÇEK tarafından yürütülmeye
başlanmıştır. SHÇEK bünyes�nde 0-12 yaş arası h�zmetler Çocuk
H�zmetler� Da�re Başkanlığı, 13-18 yaş arası h�zmetler �se Gençl�k
H�zmetler� Da�re Başkanlığı h�zmet b�r�mler�nce yer�ne
get�r�lm�şt�r. 

Kurum, korunma �ht�yacı olan çocuklara yönel�k çocuk yuvaları,
çocuk evler�, sevg� evler� ve yet�şt�rme yurtları g�b� çeş�tl� kuruluşlar
yoluyla koruma ve bakım h�zmetler�n� yer�ne get�rm�şt�r. Bunun
yanında çocuk ve gençl�k rehab�l�tasyon kuruluşları
oluşturulmuştur. Çocuk ve gençl�k merkezler�, koruma, bakım ve
rehab�l�tasyon merkezler�, bakım ve sosyal rehab�l�tasyon
merkezler� bu kuruluşlar arasında yer almıştır. Buna ek olarak,
kurum tarafından çocukların a�leler� yanında bakımı, koruyucu a�le
ve evlat ed�nme h�zmetler�, sokakta çalıştırılan ve yaşayan
çocuklara yönel�k h�zmetler �le özel kreş ve gündüz bakım evler�
g�b� çok yönlü b�r h�zmet alanı olmuştur. Ayrıca çocuk haklarının
koord�nasyonu ve �zlenmes� çalışmaları yürütülmüştür.
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Erzurum H�maye-� Etfal Cem�yet� 

Kurumun h�zmet verd�ğ� 1983-2011 yılları arasında çocuk koruma
alanında önem� ha�z olan yasal met�nler çıkarılmıştır. Örneğ�n,
1984 yılında koruma altındak� çocuklara a�le sıcaklığında bakım
sağlanmasını amaçlayan koruyucu a�le h�zmet�ne özgü �lk
yönetmel�k yayımlanmıştır. 1988 yılında koruma altındak�
çocukların kamu kurumlarında �st�hdamına olanak sağlayan 3413
sayılı Kanun yürürlüğe g�rm�şt�r. Ayrıca, B�rleşm�ş M�lletler Çocuk
Hakları Sözleşmes� 14 Eylül 1990 tar�h�nde �mzalanmış, Bakanlar
Kurulu'nun 09.12.1994 tar�hl� ve 4058 sayılı kararıyla onaylanmış ve
27.01.1995 tar�h�nde yürürlüğe g�rm�şt�r (Resm� Gazete, 1995).
2000’l� yıllarda çocukların a�le yanında desteklenmes� yaklaşımı
üzer�nde daha fazla durulmaya başlanmıştır. 2005 yılında
yürürlüğe g�ren Çocuk Koruma Kanunu �le çocukların a�leler�
yanında desteklenmes�ne yönel�k özel tedb�rler oluşturulmuştur.
Bu dönem çocuk h�zmetler�ndek� reform sürec�n�n başlangıcı
olmuştur.
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Günümüzde Çocuk
H�zmetler�n�n Kurumsal
Yapısı, H�zmete Yaklaşımı
ve Uygulamaları

2011 yılında A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı’nın kurulması �le
b�rl�kte SHÇEK’�n görev, sorumluluk ve yetk�ler� Bakanlığa
devred�lm�şt�r. SHÇEK bünyes�nde 0-12 yaş arasında çocuklara ve
13-18 yaş arasındak� gençlere yönel�k ayrı da�re başkanlıklarınca
sunulan h�zmetler Bakanlık bünyes�nde Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğü adı altında toplanmıştır (RG, 2011). Bakanlık 2018-2020
yılları arasında A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
(AÇSHB) olarak görev yapmış, 2021 yılında yapılan yasal
düzenleme �le A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı (ASHB) adını
almıştır. 

73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�ne göre Bakanlığın görev
ve yetk�ler� arasında, çocukların her türlü �hmal ve �st�smardan
korunarak, sağlıklı gel�ş�mler�n� tem�n etmek üzere bel�rlenen
ulusal pol�t�ka ve stratej�ler�n yerelde uygulanması �ç�n 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 bulunmaktadır (Cumhurbaşkanlığı
Kararnames�, 2021). 

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü’nün (ÇHGM) çocuklara yönel�k
koruyucu, önley�c�, eğ�t�c�, gel�şt�r�c�, rehberl�k ed�c� ve ps�kososyal
destek sağlayıcı görevler� �ç�ne alan b�r h�zmet alanı
bulunmaktadır.

ÇHGM bünyes�nde;

A�le Yanında Destek H�zmetler� Da�re Başkanlığı
Araştırma, Gel�şt�rme ve Proje Da�re Başkanlığı
Bakım H�zmetler� Da�re Başkanlığı
Çocuk Hakları Da�re Başkanlığı 35
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Kal�te ve H�zmet Planlama Da�re Başkanlığı
Koruyucu ve Önley�c� H�zmetler Da�re Başkanlığı
Rehberl�k ve Toplumsal Destek H�zmetler� Da�re Başkanlığı
Sosyal Rehab�l�tasyon H�zmetler� Da�re Başkanlığı
Öksüz, Yet�m ve Gündüz H�zmetler� Da�re Başkanlığı
Yönet�m H�zmetler� Da�re Başkanlığı olmak üzere 10 başkanlık
bulunmaktadır (ÇHGM, 2020).

Bakanlığın çocuklara yönel�k h�zmetlere �l�şk�n pol�t�kası
�ncelend�ğ�nde koruyucu ve önley�c� h�zmetler �le a�le odaklı
h�zmetlere öncel�k ver�ld�ğ� görülmekted�r (AÇSHB, 2021; AÇSHB,
2019). Koruyucu, önley�c� ve a�le odaklı yaklaşıma dayalı h�zmetler
arasında; 

Çocuk hakları �le �lg�l� çalışmalar ve yabancı uyruklu çocuklara
yönel�k sosyal uyum faal�yetler�,
Çocukların a�leler� yanında çok yönlü olarak desteklenmes�n�
amaçlayan sosyal ve ekonom�k destek h�zmet�,
Kuruluşlarda korunma ve bakım altında �ken, a�les�ne tesl�m
ed�len çocuklar �le a�leler� �ç�n çocuklar güvende programı, 
Sokakta r�sk altındak� çocuklara yönel�k mob�l ek�p uygulaması, 
Dezavantajlı bölgelerde bulunan okullarda bulunan çocukları
hedefleyen mob�l sosyal h�zmet b�r�mler�, 
0-6 yaş aralığındak� çocuklar �ç�n uygun �çer�kl� k�tap l�steler�
oluşturulması projes�,
Sosyal medya çalışma grubu, 
Özel Kreş ve Gündüz Bakımev� h�zmetler�,
Çeş�tl� nedenlerle öz a�les� yanında bakımları sağlanamayan
çocuklara yönel�k koruyucu a�le ve evlat ed�nme h�zmetler� g�b�
uygulamalar bulunmaktadır.  

Kuruluş bakım h�zmetler�nde çocuk evler� ve çocuk evler� s�teler�
yoluyla ev t�p� kuruluş model�ne ağırlık ver�ld�ğ� gözlenmekted�r.
Korunma �ht�yacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında
uygun h�zmet model� bel�rlen�nceye kadar Çocuk Koruma İlk
Müdahale ve Değerlend�rme B�r�mler� �le h�zmet ver�lmekted�r.

Çocuk Destek Merkezler� �se 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�lenlere yönel�k h�zmet veren �ht�sas kuruluşlarıdır. Bakım
sonrası h�zmetler kapsamında �se sosyal hayata uyum �le �zleme ve
rehberl�k faal�yetler� yürütülmekted�r (ÇHGM, 2019).36
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D�ğer sosyal b�l�m alanlarında olduğu g�b� sosyal h�zmet alanında
da tar�hsel süreçler�n anal�z�, teor�k ve uygulamaya dönük çok
çeş�tl� katkılar sunmaktadır. Geçm�şten günümüze dünyanın farklı
yerler�nde hayata geç�r�lm�ş olan, çocuklara yönel�k sosyal h�zmet
anlayışında üç ana yaklaşımın öne çıktığı söyleneb�l�r. 

Karşılıklı yardım ve dayanışma �l�şk�ler�ne dayalı akrabalık ve
topluluk temell� uygulamaları, d�n� �nanç ve �nsan� yardım
kökenler�nden beslenen hayırseverl�k uygulamaları ve devletler
el�yle yürütülen uygulamaları �ç�ne alan bu yaklaşımlar
Türk�ye’dek� geçm�ş uygulamalar ve günümüz uygulamaları �ç�n
b�r ışık tutmaktadır. 

Sosyal ve kültürel yapının etk�s�yle Türk�ye’de çocuklara yönel�k
sunulan h�zmetler�n tar�h�nde a�le, toplum ve devlet�n tes�rler�n�
görmek mümkündür. Her dönem�n kend�ne özgü koşulları, bu
uygulamaların değ�şen düzeylerdek� etk�ler�n� ortaya sermekted�r.
Esk� Türk toplumlarındak� soybağlarından ve topluluk �ç�
dayanışmalardan başlayarak, b�lhassa vakıfların temel�nde
bulunduğu hayırseverl�k odağındak� h�zmetlere ve günümüzde
devlet el�yle yürütülen s�stemat�k ve kurumlar arası �ş b�rl�ğ�ne
odaklanan h�zmetlere uzanan gen�ş b�r perspekt�fe �şaret
etmekted�r. 

D�ğer yandan, çeş�tl� çalışmaların da üzer�nde durduğu g�b� tüm
bu tar�h� evreler�n b�rb�r�nden kopuk ve bağımsız b�r b�ç�mde ele
alınması yer�ne b�rb�r�n� besleyen, var olan b�lg�, b�r�k�m ve
deney�mler�n üstüne eklenerek devam ett�ğ� süreçler olarak
değerlend�rmek öneml� gözükmekted�r. 

Bu tar�hsel perspekt�f �ncelemes� gerek tar�h� araştırmalar gerekse
günümüz uygulamalarına odaklanan araştırmalar açısından teor�
ve uygulamayı b�r araya get�ren, başka b�r �fadeyle akadem� ve
saha arasında etk�leş�m� zeng�nleşt�rmek �ç�n b�r köprü �şlev�
üstlenm�şt�r.

Değerlend�rme ve Sonuç
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