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ÖNSÖZ 

 
 “Çocuklar bizim geleceğimizdir” düşüncesinden yola çıkarak; geleceğimiz için ilimizde çocuk 

ihmali ve istismarını önlemeye yönelik 4-6 Mart 2014 tarihinde birincisini gerçekleştirdiğimiz 

çalıştayımızın bu sene ikincisini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz.  

2013 yılında öğretmen ve idarecilerin eğitimleriyle başlayan çalışmalarımız tek yönden ele 

alınınca sorunun çözülmeyeceğini fark etmemizin ardından değişime uğradı. Artık konuyu tek bir 

açıdan değil tüm açılardan, tüm kurumlarla ve tüm aktörleriyle bir bütün olarak ele alıp çalışmamız 

gerektiği kararına vardık. Çocuk ihmali ve istismarı konusunda bütüncül yaklaşımın önemi 

vazgeçilmezdir. Bu süreçler bizi 2014 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz çocukla ilgili çalışan tüm 

kurumları ve personellerini bir araya getiren çalıştaya ulaştırdı. Çalıştaya üniversite, kamu kurumları, 

yerel yönetim, sivil toplum kuruluş temsilcileri olmak üzere çocuk alanında çalışan 102 uzman katıldı. 

Çalıştayda okul, ev içi ve kurumda (cezaevindeki çocuklar tartışma gruplarının kapsamı dışında 

tutularak sadece yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar) çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi olmak 

üzere üç tartışma grubu oluşturuldu. Üç gruptaki tartışmalardan içinde önerileri de barındıran 

koruyucu, önleyici grup raporları oluşturuldu. Çalıştay sonuçları yerel 21 kurum, kuruluş ve yönetimin 

katılımıyla protokole dönüştürülerek imza altına alındı. Alınan kararlar üç yıllık Stratejik İl Eylem 

planına dönüştürülerek uygulanma sürecine başlandı. Tüm bu süreçlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

sekretarya görevini yürütmektedir. Sürece katılan tüm kurumlar çocuk konusunda gereken özeni ve 

duyarlılığı göstermiş ve protokolde karara bağlanan noktalar kurumlar tarafından hayata geçirilmeye 

başlamıştır.  

 İkincisi düzenlenen çalıştay; Eskişehir Valiliği ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

ortaklığında, Eskişehir Çağfen Okulları’nın desteğiyle 31 Mart – 3 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleşti. 

Birinci çalıştayda ele alınamayan cezaevindeki çocuklar ve son yıllarda uğradıkları hak ihlalleriyle 

dikkat çeken mevsimlik tarım işçisi çocukları ve yaşadıkları sorunlar ele alındı. Çalıştayın ilk gününde 

10-11-12 ve 19 Şubat 2014 tarihinde yapılan “Eskişehir İli Uygulama Yönergesi Planlama 

Çalıştayı’nın sonuçları ve son bir yılda tüm kurumlar tarafından yapılan çalışmalar ele alındı. 

Çalıştaya 63 kurumdan 110 temsilci katıldı. 

  

 Çalıştayın düzenlenme ve gerçekleştirme sürecinde bizi destekleyen Sayın Valimiz Güngör 

Azim TUNA’ya, İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Komisyon Başkanımız Sayın Necmi ÖZEN’e 

çocukların üstün yararını gözeterek yapılan her türlü çalışmayı destekledikleri için teşekkür ederiz. 

Çalıştay sürecindeki uzman desteği için Eksi 25 Derneğine, UNFPA ve UNICEF Türkiye 

Temsilciliklerine teşekkür ederiz. Çalıştayın düzenlenmesi ve uygulanması sürecinde desteğinden 

dolayı Eskişehir Çağfen Okullarına teşekkür ederiz. 
 

Çocuk İhmalini Ve İstismarını Önleme Komisyonu 
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SOKAK ÇOCUKLARI 

    -Ya da hepimizin suçu- 

 

Görmedik gözlerinde, isyankâr suskunluğu; 

Duymadık yüreklerde, o sessiz küskünlüğü. 

 

Bir mahkûmdan istenen son olan arzusunu, 

Ne anladık, ne bildik; ne sorduk mazisini. 

 

Hayat okyanusunun kahreden girdabında, 

“Ah”lar Arş’a çıkarken, çileler dergâhında. 

 

Görmezden gelip kaçtık, beyne süngerler çektik, 

Suçladık cemiyetçe, “çokbilmişlikte” (!) tektik. 

 

Bu toplum kurbanları, sessiz çığlık atarken, 

“Kader kurbanı” dedik, yan gelip de yatarken. 

 

Hor görmek, itmek-kakmak, ortak günah paydamız, 

Vur patlasın oynadık, dokunmadı faydamız. 

 

Ne bilgeler çıkardı, onlar da okusaydı, 

Yurt-yuvası olurdu, işlenip dokunsaydı. 

 

Onların da gönlü var, biraz sevgi verilse, 

Onlar da insan sever, dünyasına girilse. 

 

İnsan gibi yaşamak, doğuştan gelen haktır, 

Bunu inkâr edenin, sevgi yönü çoraktır. 

 

Sokak çocuklarının farklıdır bakışları, 

Farklıdır desenleri, farklıdır nakışları. 

 

 

Ejder YURTTAŞ 

09.05.2013 
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GÜNGÖR AZİM TUNA 

ESKİŞEHİR VALİSİ 

       “Çocuk ihmali ve istismarı ”gibi yüksek hassasiyet gerektiren bir konuda şehrimizin 

farklı alan ve disiplinlerinde hizmet veren saygıdeğer kurumlarımızın bir araya gelmesinden 

duyduğum memnuniyeti ifade eder, hepinizi en kalbi hislerimle selamlarım. 

        Bilindiği üzere çocuk istismarı ve ihmali, dünyanın her bölgesinde olduğu gibi maalesef 

ülkemizde de karşılaşılan ve görmezden gelinmeyecek bir durumdur. Gözümüzün nuru, 

ümidimiz, yarınımız olan çocuklarımızın tertemiz yüreklerinde kirli niyet ve ellerin açtığı 

onulmaz yaralar, birinci derecede üzerinde durmamız gereken bir konudur. Başta 

ebeveynlerin, eğitimcilerin ve özellikle çocuklarımızın “ihmal” ve “istismar” hususunda 

bilinçlendirilmesi bu bakımdan hayati önem arz etmektedir.  

        Eğitim kurumları ve ilgili kurumlardaki tanı, bildirim ve koruma aşamalarındaki 

aksaklıkları, çözüm önerilerini ve alınacak önlemlerini ortaya koyarak çocuk ihmali ve 

istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmanın hayırlara vesile olmasını diler, emeği 

geçen tüm çalışanlara teşekkürü bir borç bilirim. 
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NECMİ ÖZEN 

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

 

 
Eskişehir Valiliğimiz, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğümüz ortaklığı, Çağfen Eğitim 

Kurumlarının finanse ettiği, UNICEF, UNFPA ve Eksi 25 Derneği’nin desteğiyle 31 Mart–3 

Nisan 2015 tarihleri arasında Yerel Düzeyde Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme 

Çalıştayı’nın ikincisini başarı ile gerçekleştirdik.  

Bu sene ikincisini düzenlediğimiz çalıştayda mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının 

genel durumu, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik neler yapılacağı ile 

ilgili çalışmalar yapmayı aynı zamanda adalet sisteminde çocukların yeri ve çocuklar 

açısından alınabilecek önlemler üzerine planlamalar yapmayı hedefledik. Geçen sene kapalı 

kurumlarda okul, yetiştirme yurtları ve evde çocukların uğradığı şiddet ve şiddetin önlenmesi 

ile ilgili çeşitli öneriler oluşturulmuştu. Oluşturulan önerilerden kurumlar arası protokol ve 

stratejik il eylem planı düzenlendi. Valiliğimizin himayesinde ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde yapılan çalıştayda yer almanın ve çalıştayın sonucunda 
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oluşturulan “Çocuk İhmali Ve İstismarı Eskişehir İli Uygulama Yönergesi”ni ilimize 

kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadık. 

Çocuğun büyümesini etkileyen her türlü olumsuz davranış çocuk istismarı olarak 

görülmelidir. İhmalden istismara kadar pek çok çeşidi olan çocuk istismarını engellemek 

toplumsal sağlığımızı korumak aşamasında büyük değer taşımaktadır. İhmal ve istismarın 

çocuklar üzerinde kalıcı hasarlar bıraktığı unutulmamalı, bu konuda toplumun bütün bireyleri 

bilinçlendirilmelidir. Sağlıklı nesiller yetiştirmek noktasında çocukların değerli görüldüğü ve 

değerli hissettirildiği bir bilinç düzeyine ulaşılmalıdır. 

Çocuk ihmalinin ve istismarının önlenmesi konusunda kendini bu işe adayan insanların 

olması, devlet birimlerinin işini kolaylaştırmaktadır. Kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği 

ile bu sorunun en azından asgari düzeye indirilmesi, gelecek zaman içerisinde oluşmasını 

önleyici tedbirler alınması açısından büyük önem taşımaktadır. O nedenle toplumun tüm 

kesimleri bu konuya hassasiyetle yaklaşmalıdır.  Ailelerin, eğitim camiasının ve medyanın, 

çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi noktasında üzerlerine düşen görevleri hatırlamaları ve 

farkındalık oluşturulması bakımından ilimizde gerçekleştirilen bu çalıştayın ne kadar önemli 

olduğu aşikârdır. Çeşitli panellerin yer aldığı bu çalıştayda çocuk ihmal ve istismarına dikkat 

çekilmiş, alınacak tedbirler üzerinde durulmuştur. 

Bizler sevgi insanı Yunus Emre’ nin yetiştiği topraklarda yaşıyoruz. Sevmeyi ve sevilmeyi 

çocuklarımıza aşılamalı, onlara öz güven vermeliyiz. Birbirini ezmeye, geçmeye çalışmak 

yerine birbirine saygı ve sevgi duymayı öğretmeye çalışmalıyız. İyi bir çocuk yetiştirmede 

ailenin çok önemli bir payı olduğunu unutmamalı; ilgi, denetim ve gözetim hususlarında aile 

olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için elimizden geleni yapmalıyız. 

Unutmayalım ki toplumsal ilerleme, toplumun en küçük parçası olan birey ve bireyin 

oluşturduğu aileden başlamaktadır. Bu bağlamda her kurum elinden gelen desteği sağlamalı, 

benzer çalıştaylara ve çalışmalara destek vermelidir. El ele, hep beraber çok güçlüyüz. 

Çalıştayın her aşamasında destek veren Çağfen Okullarına ve değerli yöneticisi Serkan 

Zengin’e bu konudaki duyarlılıkları için teşekkür ederim. Ayrıca çalıştayda emeği geçenlere 

ve özellikle de gecesini gündüzünü bu yolda mesai olarak harcayan milli eğitim 

müdürlüğümüz bünyesinde çocuk ihmalini ve istismarını önleme üzerine çalışan başta Özden 

Akkaya olmak üzere; Burak Karakaya’ya, H. Buket Özkan’a ve Yasemin Tümkaya 

Karakaya’ya teşekkür ederim.  
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SERKAN ZENGİN 

ÇAĞFEN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜRÜ 

 

Madde bağımlılığı ve çocuk istismarı, toplumun kanayan yarasıdır. Sadece 

Türkiye’nin değil, dünyanın sorunu aynı zamanda.  

Her ülkenin, her kentin ivedilikle üzerine gitmesi, çözümü noktasında tüm imkânları 

seferber etmesi gereken hayati bir konu. İşte Eskişehir bu hayati meselede yakın tarihte çok 

önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı.  

“Yerel düzeyde çocuk ihmalinin ve istismarının önlenmesi” başlığı altında 

valiliğimizin öncülüğünde düzenlenen birinci ve ikinci çalıştay için çok sayıda kurum ve 

kuruluş işbirliği yaptı. Çağfen Eğitim Kurumları ve ESGİAD olarak tam destek verdiğimizin 

söz konusu çalıştayları, geleceğimiz için çok önemli bir adım olarak görüyorum.  

Toplum olarak artık kabul etmemiz gerekir ki ülkemizde sayısız çocuk ve gencin 

temel sorunlarının başında madde bağımlılığı, şiddet ve istismar geliyor.  

Madde kullanımı yaşının giderek düştüğü, kullanılan madde çeşitlerine sürekli 

yenilerinin eklendiği bir dönemden geçiyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz madde 

bağımlılığı nedeniyle sosyal hayatlarını, sağlıklarını ve bedenlerini tahrip ediyorlar. Dahası 

madde bağımlılığı yüzünden aileler parçalanıyor, dönülmez yollara giriliyor.  

Aynı şekilde çocuk istismarı ve ihmali de göz ardı edilmeden ele alınması, çözüme kavuşması 

noktasında vakit kaybedilmemesi gereken toplumsal bir sorun. Çocuklarımız fiziksel, 
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duygusal ve cinsel istismara maruz kalırken sağlıklı bireylerden, sağlıklı ailelerden, sağlıklı 

toplumlardan söz edebilir miyiz? Bu sorunun cevabı kesinlikle hayır…  

Çocuk istismarı ve madde bağımlılığı ilgili verilere baktığımızda durumun vahametini 

daha iyi anlayabiliriz. Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de istismara uğramış çocuk 

sayısında yüzde 400 evet yanlış okumadınız yüzde 400 artış var. 2014 yılı verilerine göre ise 

Türkiye’de 14-19 yaş arasındaki gençlerin, yüzde 30’u sigara, yüzde 20’si alkol ve yüzde 

10’unu uyuşturucu kullanıyor.   

Dolayısıyla mesele yalnızca merkezi idarelere bırakılmayacak kadar geniş kapsamlı, 

topyekün mücadele edilmesi gereken ülkemizin en önemli meselelerinden biri. İllerin bu 

konularda durum tespiti yaparak risk faktörlerini belirlemesi ve çözüm önerileri ile beraber 

eylem planı oluşturması bakımından çalıştaylar çok gerekli. Eskişehir olarak biz bunu yaptık 

ve elde ettiğimiz sonuçları bu kitapta topladık. Amacımız madde bağımlılığı ve çocuk 

istismarını önleme konusunda toplumsal farkındalık yaratmak.  

Daha da mühimi şehrimizde istismara uğramış çocukların rehabilitesine yönelik 

merkezler kurulmasını, bu merkezlerde yavrularımızın yaşama tutunmasını, kendilerine ve 

ailelerine psikolojik destek verilmesini sağlamak.  

Çocuklarımız geleceğimiz. Onların ruhen, bedenen, zihnen en sağlıklı şekilde 

yetiştirilmeleri için topluma ve bireylere büyük görevler düşüyor. Çocuk ihmali ve istismarı 

konusunda hep birlikte çaba sarf etmek, çocuklarımızı yarınlara en doğru şekilde hazırlamak 

zorundayız. Ortak dileğimiz bu yönde attığımız adımların başarıya ulaşması.  
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KATILIMCI LİSTESİ 

KAMU VE ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR (Kuruluşa Göre Alfabetik Sıralıdır) 

NO ADI-SOYADI TEMSİL ETTİĞİ KURUM/KURULUŞ 

1 ALİ ÇETİN VALİ YARDIMCISI 

2 EBRU BAYHAN ANKARA ÇANKAYA REHBERLİK ARAŞTIRMA 

MERKEZİ 

3 EMRE AKPINAR BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

4 MUSTAFA OKUR BİLECİK BOZÖYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

5 LÜTFİYE KARADUMAN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 

BAKANLIĞI/ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

6 İSMAİL DOĞRU ÇANKIRI ÇERKEŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

7 ÇİĞDEM ALNIAK ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

8 FATMA IŞIKÇILAR ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

9 MEHTAP YAMAN ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

10 RECEP AKÇELİK ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

11 DİLEK ERDEM YAHŞİ ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR 

ODUNPAZARI İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 

12 EMİN DEMİR ESKİŞEHİR ALPU İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

13 FAYSAL TAŞDEMİR ESKİŞEHİR BEYLİKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

14 AHMET ŞEN ESKİŞEHİR ÇİFTELER İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

15 ABDULLAH UĞUR ESKİŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

16 FATMA ŞAHİN  ESKİŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

17 MELTEM KİRAZLI ESKİŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

18 HİKMET KARA ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

19 AFİFE ERKAN SOFUOĞLU ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 

20 AYNUR SANBUR ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 

21 ŞADUMAN AKSU ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 

22 FATİH ŞAHİN ESKİŞEHİR HAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

23 ADEM UÇAR ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

24 SERDAL ÖZDEMİR ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

25 AYŞE KÜRÜM ESKİŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 

26 CEMİL İLHAN ESKİŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 
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27 YELDA ÇEVİRGEN ESKİŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 

28 AYSUN SAYGIDEĞER ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

29 BURAK KARAKAYA ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

30 CANAN ÇOMAK 

KARADAĞ 

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

31 EJDER YURTTAŞ ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

32 HATİCE BUKET ÖZKAN ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

33 MEHMET ÜZER ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

34 MURAT VURAL ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

35 MUSTAFA ÖZDEMİR ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

36 NECMİ ÖZEN ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

37 NEZİRE ERDOĞAN ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

38 NİLÜFER ÇETİNTAŞ ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

39 ÖZDEN AKKAYA ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

40 SERAP ALTINOK ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

41 SİBEL SEZER ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

42 YASEMİN TÜMKAYA 

KARAKAYA 

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

43 HASAN DEMİR ESKİŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 

44 İSMAİL KAYMAK ESKİŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 

45 ŞERİFE HANIM ALTUNER ESKİŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 

46 BELKIS DEDE ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

47 BURÇİN KARPUZ  ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

48 NEFİZE ÇİMEN ESKİŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 

SEKRETERLİĞİ 

49 SEFANUR ÇOBAN ESKİŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 

SEKRETERLİĞİ 

50 SABİHA M. AKDEMİR ESKİŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 

SEKRETERLİĞİ 

51 OSMAN YETKİN ESKİŞEHİR MAHMUDİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

52 FİKRET ÇELİK ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

53 HÜSEYİN ALTAN ESKİŞEHİR MİHALGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

54 AHMET ÖNCÜ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İBRAHİM 

KURŞUNGÖZ RAM 

55 HASAN BAŞYİĞİT ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

56 HASAN HAYRİ ÇIRAK ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 

57 ARZU SAVUMLU ESKİŞEHİR ÖZEL ÇAĞFEN OKULLARI 

58 AHMET ALTINTAŞI ESKİŞEHİR ÖZEL ÇAĞFEN OKULLARI 

59 SERKAN ZENGİN ESKİŞEHİR ÖZEL ÇAĞFEN OKULLARI 
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60 KÜRŞAT ÖNDER CEYLAN ESKİŞEHİR SARICAKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

61 NAZMİ AVCI ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

62 M.TAHSİN ÇEKİÇ ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

63 BÜLENT ÜZMEZ ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

64 SUZAN BEYCAN ESKİŞEHİR TEPEBAŞI REHBERLİK ARAŞTIRMA 

MERKEZİ 

65 SERHAN YAVUZ ESKİŞEHİR VALİLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

66 OBEN SÜDÜTEMİZ İSTANBUL ÇAĞLAYAN ADLİYESİ 14. AİLE 

MAHKEMESİ 

67 SEMA ÖZTÜRK İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

68 HARUN CANITEZ KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

69 MÜCAHİT AKGÜN MEB/TEMEL EĞİTİM GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ/ÖĞRENCİ İŞLERİ VE SOSYAL 

ETKİNLİKLER DAİRE BAŞKANI 

70 KANUNİ KEKLİK TÜRK HALK SAĞLIĞI KURUMU/ TOPLUM 

SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI 

71 YEŞİM ÖZCAN  TÜRKİYE İŞ KURUMU 

72 ŞEYDA ATALAY 

AYDOĞAN 

TÜRKİYE İŞ KURUMU 

73 YUSUF TOMRUK YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (Kuruluşa Göre Alfabetik Sıralıdır) 

NO ADI-SOYADI TEMSİL ETTİĞİ KURUM/KURULUŞ 

1 ZAFER KIRAÇ CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM 

DERNEĞİ 

2 Doç. Dr. AYSUN 

BARANSEL ISIR 

ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME 

DERNEĞİ 

3 Prof. Dr. TOLGA DAĞLI ÇOCUK KORUMA MERKEZLERİNİ 

DESTEKLEME DERNEĞİ 

4 BEYSUN DOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİMİ DESTEKLEME DERNEĞİ 

5 BÜŞRA ONSOY EKSİ 25 DERNEĞİ 

6 ÇİĞDEM DEMİRER EKSİ 25 DERNEĞİ 

7 SEMA UYANDIRICI EKSİ 25 DERNEĞİ 

8 ZERGÜN ÇETİN EKSİ 25 DERNEĞİ 

9 ŞAHİN ANTAKYALIOĞLU GÜNDEM ÇOCUK DERNEĞİ 

10 ERTAN KARABIYIK KALKINMA ATÖLYESİ 

11 ŞÜKRİYE AK KORUNMAYA MUHTAÇ ERKEK ÇOCUKLARI 

DESTEKLEME VE GELİŞTİRME DERNEĞİ 
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12 ÖZEN ONURLU KORUNMAYA MUHTAÇ KIZ ÇOCUKLARI 

DERNEĞİ 

13 BEYZA ÇIKILOĞLU ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARI KORUMA 

DERNEĞİ 

14 BİLGE BİLGİN TÜRK ANNELER DERNEĞİ 

15 DİLEK KARAGÖZ UNICEF TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ 

16 GÖKTAN KOÇYILDIRIM UNICEF TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ 

17 GÖKHAN YILDIRIMKAYA UNFPA TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ 

 

 

 

 

YEREL YÖNETİMLER  (Kuruluşa Göre Alfabetik Sıralıdır) 

NO ADI-SOYADI TEMSİL ETTİĞİ KURUM/KURULUŞ 

1 REYHAN GÖCELİ ALPU BELEDİYESİ 

2 ASLI SÜREK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

3 GÜLTEN SEBER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

4 GÜRBÜZ DÜZGÜN MİHALIÇÇIK BELEDİYESİ 

5 KEMAL ADA SARICAKAYA BELEDİYESİ  

6 ECEM KÖSE TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

7 EZGİ BİLGİN  TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

8 ŞURA NUR BALCI TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

 

 

 

ÜNİVERSİTELER  (Kuruluşa Göre Alfabetik Sıralıdır) 

NO ADI-SOYADI TEMSİL ETTİĞİ KURUM/KURULUŞ 

1.  AHU ÖNER ATILGAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

2.  Prof. Dr. A. SİBEL TÜRKÜM ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

3.  Prof. Dr. Betül ULUKOL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

4.  Prof. Dr. MÜGE ARTAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

5.  MEHMET ALİ TÜMKAYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

6.  Prof. Dr. ORHAN DERMAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
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7.  CEM DEMİRAYAK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 

8.  Yrd. Doç. Dr. ESRA DERELİ 

İMAN 

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

9.  Yrd. Doç. Dr. MELTEM 

DİNLEYİCİ 

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

10.  Dr.NİHALCAN AĞIRBAŞ OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

11.  Yrd. Doç. Dr. SANİYE TÜLİN 

FİDAN 

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

 

 

 

MESLEK ÖRGÜTLERİ (Kuruluşa Göre Alfabetik Sıralıdır) 

NO ADI-SOYADI TEMSİL ETTİĞİ KURUM/KURULUŞ 

1 TÜRKAY ASMA ANKARA BAROSU 

2 EZGİ AKYIL DEMİRCAN ESKİŞEHİR BAROSU 

 

 

RAPORTÖRLER (Kuruluşa Göre Alfabetik Sıralıdır) 

NO ADI-SOYADI TEMSİL ETTİĞİ KURUM/KURULUŞ 

1 TUĞBA ALTINTAŞ ESKİŞEHİR 30 AĞUSTOS ORTAOKULU 

2 BEKTAŞ MURAT 

BÜYÜKCAN 

ESKİŞEHİR CENGİZ TOPEL İLKOKULU 

3 ZEHRA KARGIN ESKİŞEHİR MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU 

4 SULTAN KOŞMAZ ESKİŞEHİR MEHMET GEDİK ORTAOKULU 

5 YELDA HARMANKUYU  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ İLKOKULU 

6 HÜSEYİN ÇAĞDAVUL ESKİŞEHİR ÜLKÜ İLKOKULU 
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YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME ÇALIŞTAYI-II 
 

Çalıştay Tarihi  : 31.03.2015-03.04.2015 
Çalıştay Yeri     : Eskişehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 

 
ÇALIŞTAY PROGRAMI 

 
31 MART 2015 
09:00 - 09:15 Açılış ve kayıt 
 
09:15 - 10:00 Açılış Konuşmaları 
 
10:00- 10:15 Ara 

10:15-11:50 İzleme, Değerlendirme Sunusu (21 kurumun bir yıl içinde gerçekleştirdiği 
faaliyetler) 

Burak KARAKAYA – H. Buket ÖZKAN 

Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Komisyonu 

11:50-12:15 Çocuk İhmali ve İstismarı Eskişehir İli Uygulama Yönergesi 

  Yasemin TÜMKAYA KARAKAYA 

  Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Komisyonu 

12:15- 13:30 Öğle Arası 

 

13:30-17:00 PANEL: Çocuk Adalet Sistemi ve Çocuk Koruma Alanı 

                       Panel Başkanı: Av. Türkay ASMA  

                                               (Eksi 25 Derneği) 

13:30-13:45 Açılış Konuşması, Av. Türkay ASMA 

13:45-14:15 Çocuk Adalet Sistemi ve Çocuk Koruma Alanı İlişkisi  

Oben SÜDÜTEMİZ 

Adalet Bakanlığı, Çağlayan Adliyesi, Sosyal Çalışmacı 

14:15-14:45 Suça Sürüklenen Çocuklar için Toplum Temelli Öneriler 

Göktan KOÇYILDIRIM 

UNICEF Çocuklar için Adalet ve Çocuk Haklarının İzlenmesi Sorumlusu  

14:45-15:15 “ADALET SİSTEMİ İÇİNDEKİ ÇOCUK” Çalışmalarında Sivil Toplum 
Örgütlerinin Rolü 

               Zafer KIRAÇ 

 Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği  
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15:15-15:30  Ara  

PANEL: Çocuk Adalet Sistemi ve Çocuk Koruma Alanı (Devam) 

15:30-16:30 Cezaevinde Suça Sürüklenmiş Çocuklarda İstismar 

Doç. Dr. Aysun BARANSEL ISIR 

Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Derneği 

16:30-17:00 Soru-Cevap 

17:00-17:15 Kapanış Konuşması, Av. Türkay ASMA 

17:15           Serbet Zaman 
 
 
 
01 NİSAN 2015 
 
09:00-12:30 PANEL: Mevsimlik Tarım İşçiliği ve Çocuklar-I 

                       Panel Başkanı: Ertan KARABIYIK,  

                                                  Kalkınma Atölyesi  

09:00-09:10 Açılış Konuşması  

                       Ertan KARABIYIK 

09:10-09:40 Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin Karşılanmamış İhtiyaçları ve Geliştirilen 
Müdahale Modelleri 

 Gökhan YILDIRIMKAYA 

UNFPA  

09:40-10:10 Çocuk Hakları Perspektifinden Mevsimlik Tarım İşçisi Çocuklar, Politika Önerisi 

Dilek KARAGÖZ 

   UNICEF Çocuk Koruma Program Sorumlusu  

10:10-10:40 Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerle Yürütülen Çalışmalar 

 Prof. Dr. Müge ARTAR 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  

10:40-10:55  Ara 

10:55-11:25 Mevsimlik Tarım İşçisi Çocukların Karşılaştıkları Hak İhlalleri 

Şahin ANTAKYALIOĞLU 

Gündem Çocuk Derneği 

11:25-12:10 Soru-Cevap 

12:10-12:30 Kapanış Konuşması, Ertan KARABIYIK 
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12:30-13:30 Öğle Arası 

 

13:30-14:30 PANEL: Mevsimlik Tarım İşçiliği ve Çocuklar-II 

Panel Başkanı: Necmi ÖZEN 

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü 

13:30- 13:40 Açılış Konuşması, Necmi ÖZEN 

13:40- 14:00 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Çalışmaları ve Çocuk İşçiliği İzleme 

  Lütfiye KARADUMAN 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü 

14:00- 14:20 Milli Eğitim Bakanlığı’nın Çalışmaları 

Mücahit AKGÜN 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire 
Başkanı 

14:20- 14:40 Sağlık Bakanlığı’nın Çalışmaları 

 Kanuni KEKLİK 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Toplum Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı 

14:40- 14:50 Kapanış Konuşması, Necmi ÖZEN 

14:50- 15:10  Ara  

 

15:10- 17:20    Eksi 25 Derneği Serbest Sunum Oturumu 

Panel Başkanı: Serkan ZENGİN 

Özel Çağfen Koleji Genel Müdürü 

15:10- 15:20 Açılış Konuşması, Serkan ZENGİN 

15:20- 15:40 Olumsuz Çocukluk Yaşantılarının İleri Yaşama Etkileri 

Prof. Dr. Betül ULUKOL 

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  

15:40- 16:00 İyimserliğin Çocuk İhmalini ve İstismarını Önlemedeki İşlevi: Destek Mi Köstek 
Mi? 

 Prof. Dr. A. Sibel TÜRKÜM 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

16:00- 16:30 Olumsuz Çocukluk Travmalarına Yönelik Önleme ve Müdahale Hizmetleri 
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Yrd. Doç. Dr. Meltem DİNLEYİCİ - Yrd. Doç. Dr. S. Tülin FİDAN  

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi   

16:30- 17:00 Madde Kullanımının Ergenlere Etkisi 

Prof. Dr. Orhan DERMAN 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi -  Eksi 25 Derneği 

17:00- 17:10 Soru-Cevap 

17:10-17:20 Kapanış Konuşması, Serkan ZENGİN 

17:20   Serbest Zaman 

 

02 NİSAN 2015 

Yer: Halk Eğitim Merkezi 

09:00 – 10:45 Grup Çalışmaları:  

  Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çocukların/Gençlerin Sağlık ve Eğitim Sorunları Tartışma Grubu 

                        Moderatör: Gökhan YILDIRIMKAYA 

 Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çocukların/Gençlerin Genel Yaşam Koşulları ve  Sorunları 
Tartışma Grubu 

                        Moderatör: Ertan KARABIYIK 

Çocuk Adalet Sistemi ve Çocuk Koruma Alanında Toplum Temelli Öneriler Tartışma Grubu 

                         

10:45- 11:00  Ara 

11:00 – 12:30 Grup Çalışmaları (devam) 

12:30 - 13:30 Yemek 

13:30 - 15:00 Grup Çalışmaları (devam) 

15:00 - 15:15 Ara 

15:15 - 17:00 Grup Çalışmaları (devam) 

17:00            Serbest Zaman 
03 NİSAN 2015 
 
09:00 - 10:30 Grup Raporlarının Tüm Katılımcılara Sunulması ve Kabulü 
 

(Çalıştay süreç değerlendirme anketinin doldurulması ve toplanması) 
 
10:30 - 10:45 Ara 
 
 
10:45 – 11:15 Tüm Katılımcıların Değerlendirmelerinin Alınması 
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                         Gökhan YILDIRIMKAYA 
     UNFPA 
 
11:15-11:25  Çalıştay Değerlendirme Konuşması 
                        Özden AKKAYA , Çalıştay Düzenleme Kurulu 
 
11:25- 11:35 Kapanış Konuşması 

Serkan ZENGİN, Özel Çağfen Okulları 
 

11:35- 11:45 Kapanış Konuşması 
Necmi ÖZEN, İl Milli Eğitim Müdürü 
 

11:45             Kapanış ve Değerlendirme Konuşması 
Güngör Azim TUNA, Eskişehir Valisi 
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31 MART 2015 

 

 
 

 

İzleme, Değerlendirme Sunusu (21 kurumun bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetler) 

Burak KARAKAYA – H. Buket ÖZKAN 

Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Komisyonu 

 

Çocuk İhmali ve İstismarı Eskişehir İli Uygulama Yönergesi 

  Yasemin TÜMKAYA KARAKAYA 

  Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Komisyonu 
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YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME 

ÇALIŞMALARI 

Hatice Buket ÖZKAN  

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Komisyonu  

 

 04-06 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen  “Yerel Düzeyde Çocuk İstismarının ve 

İhmalinin Önlenmesi Çalıştayı”nın ardından,  tartışma gruplarında ortaya çıkan önerilerin 

hayata geçirilmesi, sürdürülebilirliğin ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, 

üniversiteler ve yerel yönetimler arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla 20 Ekim 2014 

tarihinde “Yerel Düzeyde Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi Stratejik İl Eylem Planı 

Uygulama İşbirliği Protokolü” imzalandı.  

 Protokolü Eskişehir ilinde 12 kamu kurumu, 5 sivil toplum kuruluşu, 2 üniversite, 1 

belediye, 1 meslek örgütü olmak üzere toplam 21 kurum ve kuruluş imzalamıştır. Protokolün 

imzalanmasının ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk İstismarını ve İhmalini 

Önleme Komisyonu tarafından hazırlanan “Yerel Düzeyde Çocuk İstismarının ve İhmalinin 

Önlenmesi Stratejik İl Eylem Planı”  kurumlara gönderildi.  

 İlk çalıştaydan bu yana protokol kapsamında yapılan çalışmaların,  yükümlülükler 

açısından değerlendirilmesi amacıyla kurumlardan bir yıl içerisinde yaptığı çalışmalarla ilgili 

bilgi istendi. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Komisyonu olarak bize kurumlarca 

gönderilen yazılar; protokoldeki yükümlülüklerle ilişkilendirilerek izleme ve değerlendirme 

çalışması olarak sunuldu. 

 Protokolü imzalayan kurumların ve kuruluşların yaptıkları çalışmalarla ilgili; 

Anadolu Üniversitesi’nin protokolde yer alan 14 yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde protokol kapsamında yapılacak çalışmaların 

planlanması amacıyla bir çalışma grubu oluşturuldu.  Çalışma grubu tarafından yapılan 

toplantılarda çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi kapsamında yapılacak çalışmalar 

değerlendirildi. Bu kapsamda; çocuk istismarı ve ihmaline yönelik ders içeriklerinin modüller 

yerleştirilmesi, öğretmen adaylarına yönelik el kitapçığı ve broşür hazırlanması, seminerler 

düzenlenmesi konuları değerlendirildi. Ders içeriklerinin hazırlanmasında ve diğer 

bilgilendirme süreçlerinde kaynak olarak kullanılması amacıyla tüm anabilim dallarında 

yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaların toplanacağı bir bilgi havuzu oluşturulmaya 

başlandı. 
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Çalışma grubunda ayrıca çocuk hakları konusunda bilgilendirme yapılabileceği ve bu 

bilgilerin aile ve çocuklara ne şekilde taşınabileceği tartışıldı. Topluma hizmet dersleri 

kapsamında da öğretmen adaylarına verilecek olan bu bilgilerin üniversite dışına taşınmasına 

olanak sağlanabileceği görüşüldü. Bahar dönemi içerisinde öğretmen adaylarına yönelik 

çocuk ihmali ve istismarıyla ilgili bilgilendirme toplantılarının ve film gösterimlerinin 

yapılabileceği konuşuldu. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi web sayfası içerisinde yer 

almak üzere, çocuk, aile ve öğretmenleri çocuk ihmali ve istismarı konusunda bilgilendirmeye 

yönelik bir içerik hazırlanması kararı alındı.  

11 Mart 2015 tarihinde yapılan üçüncü toplantıda ise, bir önceki toplantıdan bu yana 

taranan çalışmalardan bir havuz oluşturulmaya başlandı. Bu toplantıda web sitesine 

bilgilendirme amaçlı konabilecek, el kitapçığında yer alabilecek içerikler konuşuldu. 

Toplantıya katılan üyeler tarafından, çocuk ihmali ve istismarı ile ilgili aile, çocuk ve 

öğretmen tarafından merak edilebilecek konular kapsamında sıkça sorulabilecek sorular 

oluşturulması konusunda beyin fırtınası gerçekleştirildi. 

 Osmangazi Üniversitesi’nin protokolde yer alan 14 yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin çalışmaları;  Beyin Farkındalık Haftası 

Etkinlikleri çerçevesinde anne-babalara bilgilendirici (Anne-Baba Tutumları- Çocuk ve 

Televizyon) broşürler dağıtıldı (Nisan 2015). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı İçerisinde Sosyal Pediatri Bilim Dalı poliklinik 

faaliyetlerine başladı.   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde Sosyal Hizmet Uzmanı göreve başladı.  

Sosyal hizmet uzmanı desteği ile çocuk ve gençlerin ayrıntılı aile, öğretmen ve okul 

incelemeleri yapılmaktadır. Otizm Farkındalık Derneği ile birlikte Yunus Emre Kültür 

Merkezinde ‘Otizmde Dilin Önemi’ adlı konferansı gerçekleştirildi. Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi 

kurulmasına yönelik Üniversitemizin Senatosundan onay alındı ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’na başvurusu yapıldı.  

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk-

Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları tarafından Eskişehir İl ve İlçelerinde çalışan rehber 

öğretmenlere ve Eskişehir Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’nde çalışanlara 

yönelik  ‘Bağımlılık Yapıcı Maddeler’ ile ilgili 3 günlük Eğiticilerin Eğitimi yapıldı.  
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Eskişehir Barosu’nun protokolde yer alan 9 yükümlülüğü bulunmaktadır.  

Eskişehir Barosu’nun çalışmaları; Orhangazi Beldesinde komisyon üyesi çocuk hakları ve 

çocuk istismarı konusunda ebeveynlere bilgilendirme çalışması yapmıştır.  Medyada 

çocuklarla ilgili haberlerin doğru verilmesi için çalışmalar yürütülüyor, basın açıklamalarıyla 

çocuk istismarı konusundaki farkındalığı yaymaya çalışılıyor. 

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nın protokolde yer alan 9 yükümlülüğü 

bulunmaktadır. 

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışmaları; Çocuk İhmal ve İstismarına Karşı 10 

farklı broşür ve el ilanları hazırlanarak vatandaşlara dağıtılmak suretiyle bilgilendirme ve 

bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.  Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nda 2014 yılı 

personel atamalarında Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği kurulmuş olup, çocuk ve kadın 

suçlarına sivil kıyafetli olarak müdahale etmektedir.   

Çocuk ve Kadın Kısım Amiri  J.Üçvş. Yelda ÇEVİRGEN Jandarma Okullar Komutanlığında 

Şubat 2014 yılında ‘’Çocuk Suçlarının  ve   Kadına  Yönelik  Şiddetin  Önlenmesi  Kursu’’ nu 

tamamlamıştır.  

Tepebaşı Belediyesi’nin protokolde yer alan 17 yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Tepebaşı Belediyesi “Yerel Düzeyde Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Protokolü” 

kapsamında düzenli aralıklarla çalıştay düzenleme kurulu üyeleriyle bir araya gelmiştir.  

Çocuk hakları ve çocuk istismarı ve ihmali önleme üzerine velilere yönelik eğitim çalışmaları 

planlama, düzenleme ve uygulama yükümlülüğüne ilişkin olarak; eğitim materyali geliştirme 

konusunda Çalıştay Düzenleme Kurulu üyeleriyle bir araya gelinerek eğitim modüllerinin 

hazırlanması için görüşmeler yapılmıştır. Aileleri güçlendirmek adına Eksi 25 Derneği 

işbirliğiyle 06.04.2015 tarihinde Tepebaşı Belediyesi’ne ait Özdilek Kültür ve sanat 

Merkezi’nde Prof. Dr. İsmet Çok’un katılımıyla Kimyasalların Çocuklar Üzerindeki Etkileri 

konulu bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Eskişehir İl Müftülüğü’nün protokolde yer alan 8 yükümlülüğü bulunmaktadır. 
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Eskişehir İl Müftülüğü’nün çalışmaları; vaaz ve hutbelerimizde çocukların bakımı, 

eğitimi, korunması, ihmal ve istismar edilmemesi konularına zaman zaman değinilmektedir. 

Bu itibarla hazırlanmış olan II. Üç aylık vaaz irşat programı kapsamında 22 mayıs 2015 

tarihinde Eskişehir geneli tüm camilerimizde vaaz ve hutbelerde “çocuk istismarı ve ihmalini 

önleme” konusu anlatılacaktır. Es TV’de yayınlanan “gönül ufku” programında 22 Mayıs 

2015 cuma günü çocuk istismarı ve ihmalini önleme konusu anlatılacaktır.  Diyanet İşleri 

Başkanlığı tarafından 02-05 mart 2015 tarihlerinde 4 gün süreyle Ankara Büyük Anadolu 

Oteli’nde düzenlenen “çocuk istismarı ve ihmalini önleme eğitici eğitimi” seminerine 

Eskişehir İl Müftülüğü eğitim uzmanı İsmail Kaymak katılmıştır. Çocuk istismarı ve ihmalini 

önleme eğitici eğitimine katılan ilimiz müftülüğü eğitim uzmanı İsmail Kaymak tarafından 

27/04/2015 – 26/05/2015 tarihleri arasında Eskişehir ilinin tüm ilçelerinde görevli personele 

yönelik çocuk istismarı ve ihmalini önleme ile ilgili alan eğitimi programı hazırlanmış olup 

mezkur tarihlerde yapılacaktır.  

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün protokolde yer alan 21 yükümlülüğü 

bulunmaktadır. 

Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün çalışmaları; İl düzeyinde Vali 

Yardımcısı Başkanlığında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında oluşturulan 

komisyonun mevzuat çerçevesinde çalışmalar diğer paydaş kurumlar ile birlikte İl Müdürleri 

düzeyinde gerçekleştirilmekte olup ayrıca Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu 

Ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl Ve İlçe 

Koordinasyonların Çalışma, Usûl Ve Esasları Yönergesi doğrultusunda Valilik Binasında 

Ocak 2014 tarihi itibariyle Çocuk İl Koordinasyon Sekretaryası oluşturulmuştur. Söz konusu 

sekretaryada diğer kurumların temsilcileri ile birlikte her ay düzenli olarak çalışmalar 

gerçekleştirilmektedir. İl Müdürlüğümüze bağlı Odunpazarı ve Tepebaşı Sosyal Hizmet 

Merkezleri tarafından toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık kazanması ve ailelerin 

güçlendirilmesi adına eğitimler planlanmakta olup çocuk istismarı ve ihmali kapsamında 

belirtilen eğitimler düzenli olarak verilmiş olup söz konusu eğitimle devam ettirilmektedir. 

Ayrıca Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında müracaatçılara bilgilendirme, 

yönlendirme, aile danışmanlığı, boşanma danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık hizmetleri 

verilmektedir. Yapılan eğitim çalışmaları ve katılımcı sayıları ise; Aile Eğitim Programı 4873, 

Evlilik Öncesi Eğitim 2746, Engellilik Alanında Bilgilendirme Eğitimi 1210, Kadının İnsan 

Hakları Eğitim Programı 501, 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı 156, Anne-Çocuk Eğitim 
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Programı 80, Çocuk ve Oyun Eğitimi 46, Toplumsal Cinsiyet Eğitimi 532, Bağımlılık 

Eğitimleri 14, 

Evlilik Okulu  27, Muhtarlar Semineri 77,  Koruyucu Aile 1.Kademe Eğitimi 43, Sosyal 

Hizmet Modeli Tanıtımı 86 kişi olmak üzere toplam 9891 vatandaşımız bu eğitimleri almıştır. 

Kadın Konukevi Müdürlüklerinde kadınlara yönelik eğitici-öğretici çeşitli aktiviteler 

yapılmakta olup kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için meslek edindirme 

kurslarına da katılım göstermeleri hususunda gereken rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. 

Şuanda Kadın Konukevi Müdürlüğümüzde ve İlk kabul Birimimizde toplam 25 kadın 16 

çocuk misafir edilmektedir. Kadın konukevinde kalan ve çalışmak isteyen kadınların 

çocuklarına Müdürlüğümüz denetiminde faaliyet gösteren Kreş ve gündüz bakımevlerinden 

ücretsiz yararlanabilmektedirler.  

Koruyucu aile hizmeti alanında; hakkında korunma kararı alınarak koruyucu aile 

hizmetinden yararlanmak üzere aile yanında yerleştirilen çocuk sayısı 61 olup, bu çocukların 

bakımı koruyucu aileler tarafından yapılmaktadır. Toplam aile sayısı 54’dir.Korunma kararı 

olmamakla birlikte eğitimine devam edemeyecek durumda olan ilk ve orta öğretim 

öğrencilerine sosyal ekonomik destek verilmektedir. İlimizde toplam 712 çocuk aile yanında 

sosyo-ekonomik yardımla desteklenmektedir. 

Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün protokolde yer alan 21 

yükümlülüğü bulunmaktadır.  

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün çalışmaları; İlimizde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 

bağlı Odunpazarı ve Tepebaşında olmak üzere iki gençlik merkezi bulunmaktadır. 

Gençlerimizin ilgi alanları doğrultusunda spor dallarından; Futbol, hentbol, basketbol, 

atletizm, judo,yüzme, masa tenisi,voleybol, güreş, badminton, tekvando vb. yararlanmaları 

sağlanmaktadır. Gençlik kamplarına yaz aylarında  doğa , dağ ve deniz kampları 

organizasyonları , bahar aylarında  günübirlik il içi il dışı (Çanakkale , Bursa.Konya ,Bolu , 

İstanbul, Safranbolu vb.) geziler düzenlenmektedir. Gençlik merkezlerinde; Osmanlıca, 

İngilizce, Ebru, İşaret dili, Anlayarak hızlı okuma, Drama, Tiyatro, Hat/kaligrafi, 

Fotoğrafçılık, Lüle taşı işlemeciliği, Rusça, Arapça, Kur’an-ı Kerim, Model uçak/plastik 

maket uçak, Cam sanatları vb.kursları bulunmaktadır. 

Gençlik merkezi üyeleri ile birlikte sevgi evlerine ziyaretler düzenlenmesi planlanmaktır. 

Sevgi evlerinde öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda kurslar açılması konusunda 
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planlamalar yapılmaktadır. Ecdada mektup gibi bakanlığımızın yaptığı yarışmalar için 

tanıtımlar yapılarak katılım sağlanmıştır. 2014  yılında günü birlik gezilere katılmaları 

sağlanmıştır.2015 yılı için günü birlik geziler ve Gençlik kamplarına yaz aylarında  doğa , dağ 

ve deniz kampları katılımları  için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarla 

görüşmeler yapılmış ve planlanmıştır. Gençlik merkezince yapılan etkinliklere(Çanakkale 

Tiyatrosu, fidan dikimi, köy okulları ziyareti vb.) davet edilmektedirler. 

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün protokolde yer alan 7 yükümlülüğü bulunmaktadır.  

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Aday Eğitimi’ne Çocuk İstismarı ve İhmali eğitiminin 

eklenmesi için çalışmalar yürütmektedir. 

Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü ‘nün protokolde yer alan 12 yükümlülüğü 

bulunmaktadır.  Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün çalışmaları; tüm sağlık çalışanlarına çocuk 

istismarı ve ihmali eğitimi planlanmaktadır.  

Eskişehir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nin protokolde yer alan 5 

yükümlülüğü bulunmaktadır. Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nin çalışmaları; 

Çocuk İzlem Merkezi’nin Eskişehir devlet hastanesi açılması planlanmıştır.  Çocuk 

psikiyatristi ve acil tıp uzmanı, konsültan hekim olmak üzere; çocuk hekimi, 

psikolog/psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimci ve hemşirelerin 

belirlemesi ve eğitimi tamamlanmış olup merkez açıldığında ilk etapta icap sistemine uyum 

sağlayacak durumda düzenleme yapılmıştır.  

Sivil toplum kuruluşlarının protokolde yer alan 12 yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Eskişehir Eğitim Öğretimi Destekleme Derneği;  

   Akran Eğitimi konusunda çalışmaları yapılandırmak amacıyla Anadolu üniversitesi, 

Rehberlik Araştırma Merkezi ve dernek arasındaki görüşmeler devam etmektedir. Dernek 

binasının salonlarında bu çalışma için önümüzdeki dönem planlanmaktadır.  

Gençlik kolları çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla; maddi ve manevi katkıda 

bulunmayı devam edilmektedir. Derneğin burslu öğrencileri ile belli tarihlerde buluşup 

onlarla her konuda sohbet edip ve çeşitli etkinliklere katılmaları sağlanmaktadır 

[tiyatro,festival,sinema ,sergi,] vb.  

''Çocuk istismarı ve ihmali'' ile ilgili olarak ayda bir yerel medyadan destek alarak 

farkındalık yazılarının çıkması sağlanmaktadır. Derneği ve çalışmaları ve çocuğa karşı şiddeti 

anlatan iki yazı değişik gazetelerde çıktı [Sakarya ve Yenigün]. Bu çalışmaya devam edilmesi 

planlanmaktadır.  

Okullarda her eğitim kademesinin [daha çok LİSE] kullanabileceği zeka oyunlarının 

oynanabileceği odaların hazırlanması işini üstlenildi. Bu amaçla; 10.03.2014 tarihinde iki Lise 
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de [Cumhuriyet Anadolu Lisesi Ve Fatih Anadolu Lisesinde] derneğin ve Milli eğitim 

müdürlüğünün katkıları ile teşrifatı ve oyunları hazırlanmış iki sınıfın açılışı yapılmıştır. 

Açılışa İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe milli eğitim müdürlerimiz ve pek çok kurum 

temsilcisi, STK temsilcilerimi katıldı. Bu projemizde önümüzdeki yıllarda devam edecektir. 
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YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME 

ÇALIŞMALARI 

Burak KARAKAYA 

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Komisyonu Üyesi 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yükümlülükleri 

20 Ekim 2014 tarihinde “Yerel Düzeyde Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi 

Stratejik İl Eylem Planı Uygulama İşbirliği Protokolü” imzalandı.  

İlk çalıştaydan bu yana protokol kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi 

amacıyla Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bir yıl içerisinde yaptığı çalışmalar 

protokoldeki yükümlülüklerle ilişkilendirilerek sunuldu. 

 

Yürürlük 

   Madde 12- Sekretaryası MEM tarafından yürütülen protokol taraflar arasında gerekli 

işbirliği ve koordinasyonu sağlar. Bu protokol yürürlüğe girmesinden itibaren dördüncü 

maddede belirtilen taraflarla çalışmalarını sürdürür. İlgili birimlerden stratejik planda yer alan 

çalışmaları yürütecek ve koordine edecek birim sorumlusu görevlendirilir. 

Komisyon; İl Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube 

Müdürü,  yerel düzeyde çocuk istismarının ve ihmalinin önlenmesi çalıştayı düzenleme 

kurulundan dört asil üye, Özel Eğitim ve Rehberlik bölümü şefinden oluşur. Komisyon ayda 

bir kez toplanır. Toplantıda kararlar görüş birliği temelinde alınır. Ancak bunun mümkün 

olamadığı durumlarda kararlar salt çoğunluğa göre alınır. Komisyon toplantılarına gerekli 

görüldüğü durumlarda ilgili birimlerin sorumluları davet edilir.  

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Komisyonu 

Yürürlük 12. maddeye göre; 

İl Milli Eğitim Bünyesinde komisyon oluşturuldu. 

• İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: NECMİ ÖZEN 

• İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YRD: ÖZDEN AKKAYA 

• İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ: EJDER YURTTAŞ 

• REHBER ÖĞRETMEN: BURAK KARAKAYA 

• REHBER ÖĞRETMEN: BUKET ÖZKAN 

• REHBER ÖĞRETMEN: MEHMET ÜZER 
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• REHBER ÖĞRETMEN: YASEMİN TÜMKAYA KARAKAYA 

• ŞEF: BİLAL ERTÜRK 

10-11-12-19 Şubat 2015 tarihindeki “Çocuk İhmali Ve İstismarı  Eskişehir İli 

Uygulama Yönergesi Planlama Çalıştayı” ile 31 Mart- 3 Nisan 2015 “Yerel Düzeyde  

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Çalıştayı 2” çalışmalarının planlanması ve 

yürütülmesi  gerçekleştirildi. 

 

23 -25 EKİM 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen I.Uluslar Arası Çocuk Koruma 

Kongresi’nde Eskişehir İlinde Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme konusunda yapılan 

çalışmalar Eskişehir Modeli olarak “ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEMEDE 

YEREL STRATEJİLER” başlığıyla sunuldu. 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yükümlülükleri 

       6.9.5.Vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan “İl Çocuk Koruma Koordinasyon 

Kurulu”nda”; mevzuatı çerçevesinde çalışmalara etkin katılır. 

        Valilik bünyesinde oluşturulan Çocuk Koordinasyon alt Sekretaryalığına; Üst 

komisyonda Milli Eğitim temsilcisi olarak; İl Milli Eğitim Müdürü Necmi ÖZEN Alt 

komisyona Rehberlik Araştırma Merkezinden Psikolojik Danışman Burak KARAKAYA 

toplantılara katılarak Milli Eğitim Müdürlüğü’nü temsil etmişlerdir. 

       6.9.6.Taraflarla işbirliği yaparak ailelerin güçlendirilmesine yönelik eğitimler planlar. 

       Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 

ve İbrahim Kurşungöz Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde “Ailem ve 

Eğitim Projesi Protokolü imzalandı. 

Halen süren Projede; 15 okluda 500 veliye ulaşılması hedeflenmektedir. 

http://eskisehir.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/k_28120245_7.jpg
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       10.03.2015 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

öğretim üyesi Doç. Dr. Burçin TÜRKCAN ile işbirliğine giderek Sınıf Öğretmenlerine 

yönelik Resimleriyle Çocuğu Tanıma Eğitimi etkinliği gerçekleştirildi. 

       6.9.9. Milli Eğitim, RAM ve Baro arasında işbirliği yapılarak çocuk hakları ve çocuk 

istismarı ve ihmali üzerine öğretmenlere, çocuklara ve velilere yönelik eğitim çalışmaları 

planlar, düzenler ve uygular. 

       6.9.10. Müftülükle işbirliği yaparak kanaat önderlerine çocuk istismarı ve ihmalini 

önleme konusunda bilgi verir ve toplumun diğer kesimleriyle bilgi paylaşımını sağlar. 

       Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Müftülüğü ile birlikte "İSLAMİYETTE 

ÇOCUĞUN DEĞERİ“ isimli sunumumuz bildiri olarak kabul edildi. 

       6.9.12. Mahkemeden sonra tedbirler uygulanırken çocuğun çevresinde ve onlarla çalışma 

yapacak kişilere gerekli hallerde bilgilerin iletilmesini ve gerekli desteğin verilmesini sağlar. 

       İlimizde görev yapan tüm rehber Öğretmenlere Eğitim ve Danışmanlık Tedbirleri 

hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. 

       6.9.14. Bakanlıkların bünyesinde açılan ‘Aday Memur Eğitimi’ne çocuk istismarı ve 

ihmalini önleme konusunun eklenmesini öneri olarak sunar. 

       15.11.2014 Mahmudiye 19.11.2014 Çiftelerde göreve başlayan aday öğretmen ve 

memurlara Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Eğitimi verildi. 

       6.9.16. Okullarda her eğitim kademesinde öğrencilerin kullanabileceği oyun odalarının 

(satranç, kare karalamaca, su doku vs. akıl oyunları, sosyal kulüp ve etkinlik odaları…) 

kurulmasını sağlar. 

       11.03.2015 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim ve Öğretimi Destekleme 

Derneği İşbirliğinde Fatih Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Anadolu Lisesinde oyun odaları 

açıldı. 
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       6.9.23.Çocuk istismarı ve ihmali vakalarında neler yapılabilir, çocuğa yönelik şiddet 

stratejik haritalama, cinsel sağlık ve gelişim eğitimi, çocuk hakları, Bireyselleştirilmiş Eğitim 

Programı konularında ‘Mahalli Hizmet İçi Eğitim’ faaliyetlerini düzenler ve uygular. 

       Nisan 2015 tarihi itibariyle Milli Eğitim Hizmet içi kılavuzun da yer alan Öğretmenlere 

yönelik 30 saatlik Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Eğitimleri gerçekleştirilecektir. 
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ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI ESKİŞEHİR İLİ UYGULAMA YÖNERGESİ 

                         Yasemin TÜMKAYA KARAKAYA 

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Komisyonu 

 

04-06 Mart 2014 tarihinde Eskişehir’de gerçekleştirilen “Yerel Düzeyde Çocuk 

İhmalini Ve İstismarını Önleme Çalıştayı”na çocuk alanında çalışan 102 uzman katıldı. 

Çalıştay çıktıları yerel 21 kurum, kuruluş ve yönetimin katılımıyla protokole dönüştürülerek 

imzalandı. Tüm kurumların ortak yükümlülüklerden biri il düzeyinde Çocuk İhmali ve 

İstismarı Talimatnamesinin düzenlenmesi olarak belirlendi. Kavramlar konusunda kurum 

personelleri olarak ortak dil kullanılmadığı, vaka incelemelerinde kimi kurumların vaka 

bildirimi ve süreç takibinde etkili olmadığı ve farklı bir yol ve farklı bir akış süreci izlediği 

saptandı. Kavramlar, önleme, bildirim ve takip süreçlerinde ortak bir dil olmadığı görüldü. 

İlgili kurumların personeli ile il milli eğitim müdürlüğüne bağlı öğretmenlerin dile getirdiği 

temel sorun, vaka ile karşılaşıldığında ne yapılacağını, nereye başvurulacağını bilmedikleri, 

bu yüzden kaygı ve endişe duydukları oldu. Amacımız tüm kurumların ortak adım atmasını, 

aynı dili kullanmasını sağlamaktır. Süreçteki sorunların en aza indirgenmesi, personelin kaygı 

düzeyinin düşürülmesi için protokolde yer alan talimatnamenin düzenlenmesi çalışmalarına 

başlandı. Çalışma planlanırken alanla ilgili sivil toplum kuruluşları ve uzmanlardan süreç 

boyunca destek alındı. Talimatname adı yönerge şeklinde değiştirilip çalışma yürütüldü. 

10-11 ve 19/02/2015 tarihinde Çocuk İhmal ve İstismarı Eskişehir İli Uygulama 

Yönergesinin Amacı, Kapsamı ve Dayanağı, Yönergenin Uygulanmasına Yönelik İlkeleri, 

Bildirim Yerleri ve Süreçleri belirlenmesi amacıyla bir çalıştay gerçekleştirildi.  
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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Komisyonu, 

Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneği, Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme 

Derneği, Gündem Çocuk Derneği’nin katkılarıyla ve Eskişehir Çağfen Koleji’nin desteğiyle 

10-12 Şubat 2015 tarihleri arasında Çocuk İhmali ve İstismarı Eskişehir İli Uygulama 

Yönergesi Planlama Çalıştayı düzenlendi. 

Çalıştaya; Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Eskişehir Barosu, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir İl Müftülüğü, Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü,  Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,  Eskişehir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Eskişehir 

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Eğitim Öğretimi Destekleme Derneği, 

Korunmaya Muhtaç Erkek Çocukları Destekleme ve Geliştirme Derneği, Türk Anneler 

Derneği’nden 24 temsilci ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Odunpazarı 

Belediyesi’nden 2 misafir temsilci olmak üzere 26 temsilci katıldı. 

 

10.02.2015 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda Yerel Düzeyde 

Çocuk İhmalinin ve İstismarının Önlenmesi İl Eylem Planı Uygulama İşbirliği Protokolünü 

imzalayan kuruluşlar ile Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneği Kurucu Üyesi Av. 

Türkay ASMA, Gündem Çocuk Derneği Üyesi Emrah KIRIMSOY ve Hatice KAPUSUZ 

KÜTKÜT moderatörlüğünde çalışmalara başlandı.  

 İlgili kurum ve kuruluşlardan katılan 26 temsilci ile süreç yönetimi konusunda durum 

tespiti yapılıp, bildirim sonrası yapılacak işlemler ve izleme basamakları belirlendi. 

Çalışmalar tüm katılımcılar ile birlikte rapor haline getirilip, onaylandı ve valiliğe sunuldu. 

  Çocuk İhmal ve İstismarı Eskişehir İli Uygulama Yönergesi Planlama Çalıştayı Sonuç 

Toplantısı Vali Güngör Azim TUNA başkanlığında Öğretmenevi Toplantı Salonunda Yerel 
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Düzeyde Çocuk İhmalinin ve İstismarının Önlenmesi İl Eylem Planı Uygulama İşbirliği 

Protokolünü imzalayan kuruluşların temsilcileri ve İl Müdürleri ile birlikte 43 temsilcinin 

katılımıyla gerçekleşti.  

 

19.02.2015 tarihinde yönergenin genel değerlendirmesini yapmak ve tanımları 

tamamlamak amacıyla 21 temsilcinin katılımı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı 

salonunda Çalıştayın ikinci toplantısı gerçekleştirildi.  

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özden AKKAYA’nın açılış konuşmasını yaptığı 

çalıştayda çocuk istismarını ve ihmalini önleme komisyonu üyesi Burak KARAKAYA 

çalıştayın akışı ve komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.  

Çalıştayın sabah oturumunda Çocuk İhmalini Ve İstismarını Önleme Komisyonu 

Üyesi Yasemin TÜMKAYA KARAKAYA moderatörlüğünde yönergenin gözden 

geçirilmesi, düzeltmelerin yapılması sağlandı. Öğleden sonra yapılan oturumda Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan DERMAN moderatörlüğünde 

tanımlar bölümü tamamlandı. 

Yönerge dört bölüm on beş maddeden oluşmuştur. Birinci bölümü genel hükümler 

başlığı altında; amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar olmak üzere dört maddeden oluşmuştur. 

İkinci bölüm, yönergenin uygulanmasına yönelik ilkelerden oluşan bir maddeden, üçüncü 

bölüm ise bildirim yerleri, bildirim süreçleri, bildirim sonrası yapılacak işlemler, izleme, süreç 

akışı ve denetleme olmak üzere altı maddeden oluşmaktadır. Bildirimde bulunan kişi ve 

çocuğun izlenmesine yönelik atılacak adımları gösteren şema oluşturulmuştur. Son bölüm 

koruyucu önleyici çalışmalar, diğer hususlar, yürürlük ve yürütmeden oluşmaktadır. 

Yönerge, valilik tarafından Eskişehir’deki tüm kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, 

üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarına tebliğ ettirilmek üzere gönderilmiş ve yürürlüğe 

girmiştir. 

Hazırlanıp uygulamaya konan yönergenin iki boyutu vardır: Birinci boyutu mağdur 

çocuklarda süreç yönetimi oluştururken, ikinci boyutu tüm çocuklar için önleyici faaliyetler 

oluşturmaktadır. Birinci boyutta mağdur çocuğun sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi, 



37 
 

çocuğun ikincil örselenmelerinin önlenmesi ve sürecin profesyonelce ilerlemesi, çocuğun 

takibinin ve tedbirlerinin uygulanması, izlenmesi ve çocuğu kazanmak hedeflenmiştir. 18 

yaşın altında olan ve ihmal ya da istismar mağduru tüm çocuklar hedef grubu oluşturmaktadır.  

İkinci boyut bütün çocuklar için geçerli olan önleme boyutu. Çocukların ihmal ve 

istismara karşı koruyucu ve önleyici boyutlarda güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yer 

almaktadır. Bu aşamada kurumlar arası görev dağılımı yapılmış, koruyucu ve önleyici boyutta 

her kurumun kendi mevzuatı çerçevesinde ve görev alanına giren konularda yapacağı 

çalışmalar açıklanmıştır. 

Yönergenin gelişim sürecinde alan uzmanlarıyla çalışıldı. İhmal veya istismar 

mağduru çocuk için bu konudan bahsetmek, yaşadıklarını anlatmak her seferinde çocuğun 

travmasını tekrar yaşamasına neden olmaktadır. Konu ihmal ve istismar mağduru çocuklar 

için örseleyici olduğundan çocuklar sürece katılmadı fakat çalıştay sürecinden haberdar olan 

ve çalışmaya katılmak için bize ulaşan bir velimizi davet ederek süreçte karşılaştığı sorunlar, 

onu ve çocuğunu rahatlatan uygulamalar ile ilgili yaşantılarını paylaşması sağlandı. Yol 

haritası oluşturulurken bu paylaşımlar göz önünde bulunduruldu. 

Yönergenin işleyişi Valilik Yazı İşleri tarafından yılda bir kez kurumların göndereceği 

vaka temelli denetleme raporları ile denetlenecektir. 

Yönerge yürürlüğe konduktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sekretaryalığında il 

çapındaki çalışmaları yürütmek amacıyla kurulan “Çocuk İhmali Ve İstismarını Önleme 

Komisyonu”na ulaşan vakalardaki değişimler kısa erimli en göze çarpan sonuçları sundu; 

yönergeden önce öğretmenlerin, komisyona vaka olduğunda ne yapmaları gerektiği ile ilgili 

ulaşması ile yönergeden sonra süreçle ilgili bilgi vermek amacıyla ulaşması süreçle ilgili soru 

işaretlerinin giderildiği sonucuna ulaşmamızı sağladı. Yönergenin  tüm kurum,  kuruşlar ve 

vatandaşlar için ortak adım atılmasını ve ortak söylemlerde bulunulmasını sağlamasını umut 

ediyoruz. 
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ÇOCUK ADALET SİSTEMİ VE ÇOCUK KORUMA ALANI -I 

Panel Başkanı: Av. Türkay ASMA 

( Eksi 25 Derneği) 

Çocuk Adalet Sistemi ve Çocuk Koruma Alanı İlişkisi 

Oben SÜDÜTEMİZ 

Adalet Bakanlığı, Çağlayan Adliyesi, Sosyal Çalışmacı 

Suça Sürüklenen Çocuklar için Toplum Temelli Öneriler 

     Göktan KOÇYILDIRIM 

UNICEF Çocuklar için Adalet ve Çocuk Haklarının İzlenmesi Sorumlusu 

“ADALET SİSTEMİ İÇİNDEKİ ÇOCUK” Çalışmalarında Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü 

          Zafer KIRAÇ 

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği 
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ÇOCUK ADALET SİSTEMİ VE ÇOCUK KORUMA ALANI İLİŞKİSİ 

Av. Türkay ASMA 

Eksi 25 Derneği 

Çocuk Adalet Sistemi şüphesiz çocuk koruma alanının bir parçasıdır. Bu; Küçükler İçin 

Adalet Sistemine Dair Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kurallarında da (Pekin ve Havana 

Kuralları) açıkça görülmektedir.  

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca29.11.1985 tarihinde kabul edilen bu kurallar; Çocuk 

Ceza Adalet Sistemi için iki hedefi özellikle belirlemiştir. Buna göre :  

1.Çocuk Ceza Adalet Sisteminde çocuğun iyileştirilmesi ön plana alınacaktır.  

2.Çocuk suçluların resmi yargı sistemine mümkün olduğunda sokmadan işlenen suçun 

nitelikleriyle çocuk suçlunun içinde bulunduğu şartlarla orantılı davranılacaktır.  

Bu ilkeler;  çocuk hakları ile bütünleştirilerek 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi ile 

pekiştirilmiştir. 

  Bu sözleşmede çocuğun; 

• Yaşam, 

• Gelişim, 

• Katılım, 

• Korunma, 

 Hakları bir bütün olarak ele alınıp bu hakların kullanımındaki ilkeler belirlenerek çocuk 

adalet sisteminin bu ilkeler doğrultusunda çocuğun tüm bu haklarını koruyarak topluma 

kazandırılması esası getirilmiştir.  Çocuğun korunmasında ve haklarının kullanımında 

12.Eylül.2012 tarihinde pozitif ayrımcılık esasına Anayasamıza eklenerek bu ilkelere 

Anayasal bir bütünlükte kazandırmıştır.  

2005 yılında yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunun 1.maddesi; 

Bu kanunun amacı koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasında 

haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenler hükmü 

ile; 

• Korunma ihtiyacı olan çocuklar, 

• Suça sürüklenen çocukların korunması, 

• Çocuklar yönünden haklarının ve esenliklerinin güvenceye bağlanması hususunda 

bir ayrım yapmamıştır.  

 Bu nedenle çocuk koruma alanı ile çocuk adalet sistemi çocuğun korunması ve haklarının 

kullandırılması yönünden bir bütünlük taşımaktadır.  

  Yine çocuk hakları sözleşmesinde yer alan çocukların; 

• Yaşam, 

• Korunma, 

• Katılım, 

• Gelişim haklarını kullanırken uyulması gerekli ilkeler, 

• Çocuğun öncelikli yararının gözetilmesi, 

• Ayrımcılığa tabi tutulması, 

• Çocuk ve ailesini bilgilendirilmek suretiyle karar sürecinin katılımının sağlanması, 
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• Çocuğun, ailenin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde 

çalışmaları, 

• İnsan haklarına dayalı adil etkili ve süratli bir usul izlenmesi, 

• Kararların alınmasında ve uygulanmasında çocuğun yaşam, gelişimine uygun 

eğitim ve öğrenimine göre kişiliğini ve toplumsal sorumluluklarını desteklemesi, 

• Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirle hapis cezasının en son çare olarak 

başvurulması, 

• Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın en son çare olarak 

görülmesi, 

• Kararların verilmesi ve uygulanmasında toplumsal sorumlulukların paylaşılması 

ilkelerinin bütünü çocuk koruma kanunun 4.maddesinde yer alarak yine bütünlük 

sağlanmıştır.  

Tüm bu bilgi ve belgeler bir arada incelendiğinden çocuk adalet sisteminin mutlak adaleti 

sağlayan bir sistem olmadığı, çocuğu koruyan gözetim haklarını ve esenliğini güvenceye alan 

bir sistem olduğu görülmektedir.  

Çocuk Adalet Sistemi, anayasa, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış 

olsa da bazı davalar da bunun aksine kararlara rastlanmaktadır. Daha önce hiç suça 

karışmamış bir çocuğun mağdurun şikayetinden vazgeçtiği halde ceza aldığını, babası 

tarafından cinsel istismar mağduru çocuğun baba ile kişisel ilişkisinin yasaklanması isteminin 

ret edildiği sonuçlarla karşılaştık.  

Yasa sadece suça yönelen çocukların değil aynı zamanda mağdur çocukların korunmasını da 

aynı ilkelere bağlamıştır.  

 Mağdur çocuklar hakkında yasanın 5.maddesinde yer alan ilkeler doğrultusunda koruyucu ve 

destekleyici tedbirler alınması hükme bağlanmıştır.  

 Burada ana ilke çocuğun kendi aile ortamında korunmasını sağlayacak; 

• Danışmanlık, 

• Eğitim, 

• Bakım, 

• Sağlık ve barınma tedbirlerinin alınmasıdır.  

 Bu ilkelerin uygulanması ciddi bir emek ve hizmet ister.  

 Önce ailenin çocuk hakları konusunda bilgilendirilmesi bu bilgiyi benimsetilmesi ve 

izlenmesi gereklidir. Uygulamada korunma ihtiyacı olan çocuklarımız ailelerine ayni ve nakdi 

yardım yapılarak teslim edilmekte, ancak çocuklar izlenmemektedir. Tedbirlerin alınmasında 

ve uygulanmasında en önemli ilke tedbirin çocuğun isteğinin ve yeteneklerine uygun olarak 

alınması ve uygulanmasıdır. 

Uygulamada çocukların acil koruma kararı ile kurum bakımına alınmalarını son çare olarak 

değerlendirilmelidir.  

Çocuklar bizim ve dünyanın geleceğidir. Onlara sahip çıkmaz isek hepimiz bunun altında 

kalırız. Türkiye’yi bağımlı, suça itilmiş olmaya aday çocukların yaşadığı bir yer olmaktan 

çıkarmamanın tek yolu uluslar arası sözleşmeler ve yasalara gereken önemi vererek onları 

korumaktan geçer. 
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Çocuk Adalet Sistemi ve Çocuk Koruma Alanı İlişkisi 

                       Oben SÜDÜTEMİZ 

Adalet Bakanlığı, Çağlayan Adliyesi, Sosyal Çalışmacı 

 

ÇOCUK KORUMA ve SOSYAL HİZMET YAKLAŞIMI 

Çocuğun gereksinimleri ve haklarının sağlanmasını, korunmasını esas alan yeni yaklaşım ile 

Çocuk Adaleti Sistemi yeni bir felsefeye ulaşmıştır. Bu felsefi yaklaşımın dayanağı 

çocukların gelecek nesil olarak kabul edilmesi, çocukların geleneklerin sürekliliği ve aynı 

zamanda değişiminin ümit ve endişesini temsil etme inancının, çocukların hakları ile var 

olduğunu kabul eden evrensel değerin sonucu olarak değerlendirilir.  Bu anlayış ile insanlığın 

devamını sağlayan, ahlaki ve sosyal değerlerini geleceğe aktaran çocuklukların korunması 

başlangıç noktası olmakta ve uluslararası toplum, genel insan hakları bildirgeleri ve 

sözleşmeleri yan sıra çocuk haklarını korumayı amaçlayan bildirgeler, çocuğa ayrı önem 

verme gerekçesini oluşturmaktadır. 

İonna Kuçuradi;  insan haklarını temelde ele alırken her insanla ilgili bazı gerekleri dile 

getirmekte, bu gereklilikleri “ insanın değerini” tanıma ve “koruma istemleri” olarak 

belirlemektedir. İnsanın değerini insan canlısının diğer canlılarla beraber ortak taşıdığı 

özelliklerin dışında insana özgü etkinlikler ve bu etkinliklerin ürünleri olarak işaret 

etmektedir. Bu özellikler “ insanın değerini” ya da “ onurunu” oluşturmakta demektedir. 

Bununla birlikte insanın bu yapısal özelliklerini korumak, kişilerde insanın olanaklarını 

geliştirmek insan canlısının davası ve ödevi olarak görülmekle beraber insan canlısının “her 

tekin” hakkı olduğu ve” onun için” de korunması gerektiğini vurgulamakta, insana özgü 

olanakları kişilerde koruma istemlerinin insan haklarını oluşturduğuna, insanın değerini 

korumasıyla eşleştirmektedir. (1) İonna Kuçuradi İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları 

Türkiye Felsefe Kurumu 2. Baskı, 2011  Ankara, 2011. 

Çocuğun kendine özgü fiziksel, zihinsel ve kişilik özellikleri ve kendine özgü ihtiyaçları 

bulunduğu anlayışı genelde insan hakları özelde çocuk hakları kavramının gelişmesi ve bunun 

kabulü yakın tarihsel süreçleri içermektedir.  Çocukluğun kendine özgü bir gelişimsel dönem 

olduğu ve çocukların özel olarak korunma ve desteklenme gereksinimi bulunduğu 20. 

yüzyılında netleşmiş ve “çocukların yetişkinlerden farklı olduğu, çocukların yetişkinliğe 

hazırlanması ve yetiştirilmesinin gerektiği ve çocukların yetiştirilmesinin sorumluluğunun 

yetişkinlere ait olduğu “modern çocuk paradigmasına ulaşılmıştır.  Bununla birlikte çocuğun 

insan yaşamının bir dönemi içerisinde bulunan çocukluğun korunmasını aile ve toplumun 

ortak sorumluluğu olarak kabul edilmiştir.  

İnsanın yavrusu olarak tanımlanan “çocuğun”  bir insan olduğu, ancak küçük bir yetişkin 

insan modeli olmadığı,  çocuğun kendine özgü fiziksel, zihinsel ve kişilik özellikleriyle 

kendine özgü ihtiyaçlarıyla çevresini algılayışı ve yorumlayışıyla yetişkinden farklı olarak 

hak sahibi bireyler olduğu ortaya konmuştur.  Bu doğrultuda çocuğun korunmasında temel 
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felsefe çocuğun “bir insan” olarak değeri ve onuru olduğu,  toplumun bir parçası olarak “hak 

sahibi” bir birey olduğudur.  

Modern çocukluk paradigmasının öngördüğü “çocuk koruma” anlayışının iki önemli odağı 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki, çocuğu korunması gereken edilgen bir nesne olarak 

görülmemesi, çocuğun nesne değil, “özne” olmasıdır. Bu odak noktası tarihsel süreçlerde 

çocuğun ailenin veya toplumun/devletin malı olarak gören anlayışının dışındadır.  İkinci odak 

noktası, çocukların içinde bulundukları gelişimsel özellikleri nedeniyle özel muamele ve 

korunma ihtiyaçlarının kabul edilmesi ve çocukların korunmasının sorumluluğunun 

yetişkinlere verilmesidir. Makro çerçevede aileler ve devlet tarafından paylaşılan bu 

sorumluluk “Çocuk Hakları Sözleşmesi” nde belirlenmiştir. 

“Çocuk Hakları Sözleşmesi “ Çocuğun Korunmasına yönelik dört temel ilkeyi belirlemiştir.   

Buna göre;  

Temel ilke “Yaşama ve Gelişme” İlkesi olup; yaşamak her çocuğun temel hakkıdır  ve 

herkesin ilk görevinin çocukların yaşamını korumaktır. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 

yaşama hakkının gerçekleştirilmesinin yanı sıra, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için 

“mümkün olan azami çabanın gösterilmesini”, devletlerin sorumluluğu olarak görmektedir.  

“Gelişme” kavramı, yalnızca çocuğun yetişkinlik dönemine hazırlanmasıyla ilgili olmayıp bu 

aynı zamanda çocukluk dönemi döneminin en elverişli koşullarda oluşturulması anlamını 

işaret etmektedir. Sözleşmeye göre Devletler,  çocuğun bedensel, zihinsel, psikolojik, ahlâksal 

ve toplumsal gelişimini, insanın saygınlığı ile uyumlu biçimde gözetmeli ve çocuğun 

toplumda özgür bir birey olarak yaşamını sürdürmesi için gerekli önlemleri almalıdır. 

Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi; Çocukları ilgilendiren bütün eylemlerde, öncelikle çocuğun 

yararının gözetilmesinin gerektiği,  toplumun savunmasız bir grubu olan çocukların, kendi 

haklarını arayamayacakları, hükümetler, gönüllü sektör, sivil toplum kurumları, aileler, bakım 

hizmetleri verenler bu haklara saygı gösterme, ihlâl etmeme ve daha da ileriye götürüp, 

güçlendirme sorumluluğuna sahiptirler. 

 “Ayrımcılığın Önlenmesi” İlkesi; Çocuk hakları istisnasız bir şekilde tüm çocuklar için 

geçerlidir.  Her bir çocuğun fiziksel özellikleri, inancı, ana dili, cinsiyeti, etnik kökeni, ya da 

başka bir özelliğinin hiçbir rolü olmadığını Sözleşmeye taraf olan devletler hiçbir ayrım 

yapmadan kendi egemenlik alanındaki bütün çocukların sözleşmede yer alan haklarını tanır ve 

taahhüt eder. 

 “Çocuğun Yüksek Yararı” İlkesi; Çocukları ilgilendiren bütün eylemlerde öncelikle 

çocuğun yararı gözetilmesinin gerektiğini belirler. Çocuğun yüksek yararı ilkesi “çocuk 

merkezli” bir bakış açısını desteklemekte ve çocuğun birbiriyle ilişkili hak ve ihtiyaçlarına 

dikkat çekmektedir. Çocuğa sağlanan koruma açısından kanunların, politikaların ve 

uygulamaların değerlendirilmesinde çocuğun yüksek yararının göz önünde tutulması 

gerekmektedir.  

 “Çocuğun Katılımı” İlkesi; çocuğun kamu yaşamının bir parçası olarak karar süreçlerinde 

ve etkinliklerde “yer almak” ve “etkili” olmak, karar mekanizmalarında, uygulama ve 
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değerlendirme süreçlerinde “etkin” müdahalelerde bulunmak hakkına sahip olduğu,yaşları ve 

algılamaları dikkate alınarak yaşamlarını etkileyebilecek her konu ve kararda görüşlerinin 

alınması ve kararlara dahil olunmasını belirlemektedir.  

Çocuk doğduğundan itibaren hatta doğum öncesinden onu korumak,  bakmaktan sorumlu, ona 

rehberlik ve gözetmenlik edecek bir çevre içerisinde yaşama ihtiyacı duyar. Bu ihtiyacın 

niteliği, çocuğun gelişimi ile bağlantı olarak değişiklik göstermektedir. Bu çevrenin en önemli 

unsurlarından biri ailedir. Normal koşullarda bir çocuğun ailesi tarafından bakılması ve 

ihtiyaçlarının yine ailesi tarafından karşılanması beklenen ve onaylanan bir davranıştır. 

Bununla birlikte dünya üzerinde yerleşik gerçekler, bütün çocukların böyle bir şansa sahip 

olamadıklarını ortaya koymaktadır. 

Çocuğun korunmasında, yetiştirilmesi ve geliştirilmesi birincil sorumluluğu ilk önce ana-

babayı sorumlu tutan anlayışla birlikte çocuğun üstün yararı dorultusunda anne ve babanın 

çocuğa karşı sorumluluklarını yerine getiremediği durumlarda çocuğun yetiştirilmesi ve 

sağlıklı gelişimi için uygun ortamın sağlanması amacı ile devlet her türlü çabayı göstermekle 

yükümlüdür. 

 

Ancak çocuğun içinde bulunduğu aile ve sosyal çevrenin çevrenin çocuğun gelişim ve 

güveliği bakımından risk oluşturduğu durumlarda çocuğun ailesi yanında korunma hakkını 

kullanabilmesi ve çocuğun yararı doğrultusunda müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu 

müdahale çocuğun korunması esaslı olmakla beraber sorunu çözerken çocuğu ait olduğu 

çevreden bağımsız olarak ele almamayı ve aile ve sosyal çevreye de müdahale edilmesini 

çocuğun aileye katılımını sağlamak açısından önem kazanmaktadır. (2) Türkiye’de Çocuklar 

için Adalet -Çocuk adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı Sosyal Çalışma 

Görevlileri İçin El Kitabı    

Çocuk Koruma çocukların refahını artırmak ve zarar görmelerini önlemek amacıyla yapılan 

faaliyetler olarak tanımlanabilir. (3) Çocuk Korumada Değerlendirme ve Analiz Çerçevesi 

–Uluslararası Kullanıcı Kılavuzu child and Family Training SAAF –Arnon Bentovım 

Çocuk Koruma Sisteminin temeli çocuk merkezli ve çocuğun sağlığına ve gelişimine odaklı 

olmalı, çocuğun içinde bulunduğu risklere erken analiz ve müdahale edilmeli,  çocuk ve 

ailelerle birlikte çalışarak destek hizmetlerini sunabilmeli, çocukların ihtiyaç ve koşullarına 

göre genişletilebilmeli, çocuk ve yakın çevresiyle kurulacak ilişki profesyonel olmalıdır.  

Çocukların iyilik hali ve üstün yararının önde olduğu, çocukların korunması ve 

ebeveynlerin/bakım verenlerin hakları ve ihtiyaçları arasında uygun bir denge kurulması 

gerektiği, bir çatışma durumunda çocuğun üstün yararının önde olduğu, ebeveynlerin/bakım 

verenlerin saygı görme hakkına sahip oldukları ve ailelerini ilgilendiren her konuda 

kendilerine danışılması konulara dahil olmaları, kriminal boyutlu olgularda ise çocuk aile 

ortamında görülmesi, çocuğun aileden alınması durumunda müdahale çocuk izole edildikten 

sonra yapılması önde gelen yaklaşımlardandır. Etkili önlemede, çocuk istismarı ve ihmalinin 
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tespit edilmesi ve tedavisi, koordine edilmiş çok disiplinli bir yaklaşımın varlığına ve bireysel 

vakaların kurumlar arası etkili yönetimine ihtiyaç duymaktadır. 

Çocuğun korunmasına yönelik çalışmalarda profesyoneller ailenin sorunun çözümüne dahil 

olması, ailenin katılımlarının teşvik edilmesi, bilgilendirilmesi, görüşününün alınması, aileyi 

sorumluluk almaya teşvik etme, aileyi sorumluluklarını yerine getirmesi için destekleme, aile 

ile çocuğun yararının çeliştiği durumları fark etme ve çocuğa uygun desteği sunma, ailenin 

gerekli desteği sağlayamadığı durumları fark edebilme ve aileyi uygun hizmetlere 

yönlendirme, ailenin desteklenmesi veya ailenin bulunmadığı durumlarda çocuğun korunması 

amacıyla yararlanılacak hizmetleri belirleyebilme yeterliğinde bulunmalarının sağlanması 

gereklidir.  

Çocuğun korunma ihtiyacında bulunması diğer bir bakış açısından yaşama ve gelişme 

hakkının risk altında olması çocuğun gelişiminden sorumlu olan birincil olarak aile olmak 

üzere sosyal çevre ve devletin sunacağı sosyal destek hizmetlerindeki aksamasından 

kaynaklanmaktadır. Çocuğun risk altında olması sadece ailenin değil, destek sistemlerinin de 

iyi işlememesinin sonucudur. Dolayısıyla duruma müdahale edilmesi Devletin bozulan 

dengeyi düzeltme sorumluluğunu temsil eder. 

Her çocuk için aile çok önemlidir. Çocuğun risk altında olduğu durumlarda, onun ailesi 

yanında korunma hakkını kullanabilmesi, çocuk koruma sistemi çalışanlarının buna yönelik 

çabaları ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle de hem uluslararası sözleşmeler, hem yasalar 

hem de meslek ilkeleri çocuk koruma sisteminde çalışan tüm meslek elemanlarından çocuğun 

ailesinin katılımını sağlamasını beklemektedir. 
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SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN  

TOPLUM TEMELLİ ÖNERİLER 

Göktan KOÇYILDIRIM1 

GİRİŞ 

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak geçtiğimiz yüzyıl içerisinde farklı paradigmalar 

ortaya çıkmış, temelini – bir çok ceza politikasında görüldüğü üzere – toplumsal 

güvenlik/kamusal intikam – rehabilitasyon ve tekrar topluma kazandırma çekişmesinden alan 

bu farklı yaklaşımlar, ülkelerin ceza politikasında belirleyici alt yapıyı oluşturmuştur.  

“Kısaca Adalet, Refah, Onarıcı ve Karma” olarak gruplandırılabilecek bu yaklaşımların ilki, 

kamu güvenliği ile işleyen her kim olursa olsun gerekli şekilde cezalandırılması temeli 

üzerinde yükselmekte, Refah ve Onarıcı yaklaşımlar, konuyu adli bir meseleden çok sosyal 

hizmetler ve toplumsal uzlaşı kültürü içerisinde tanımlamakta ve nihayet bugün birçok ülkede 

görülen Karma yaklaşımlar ise – az ya da çok – öncül yaklaşımların hepsinden bir parça 

bulunduran bir sistemi öngörmektedir. Benimsediği yaklaşımdan bağımsız olarak, modern 

çocuk adalet sisteminin temel özelliği (genel ceza adaletinin aksine) “fiile değil faile” 

odaklanan yapısı, bir diğer değişle suç davranışı kadar – ve hatta daha önce – suçu işleyen 

çocuğun bireysel ve sosyal özelliklerini dikkate almasıdır. Bu genel ilke, salt cezaya yönelik 

politikalar yerine çocukların rehabilitasyonu ve tekrar topluma kazandırılmasına yönelik 

yaklaşımların güçlenmesini de beraberinde getirmiştir. Bu yaklaşımlar içerisinde alıkonma ve 

hapsedilmenin alternatifi olan tedbirleri ve çocukları adalet sisteminden mümkün mertebe 

uzak tutan “yönlendici” (diversiyon) uygulamalarını içeren toplum temelli uygulamalar 

önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu kısa çalışmada da, 31 Mart 2015 tarihinde Eskişehir’de ikincisi gerçekleştirilen “Yerel 

Düzeyde Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Çalıştayı”nda konuya suça sürüklenen 

çocuklara yönelik toplum temelli önerilere yönelik sunumun öz halinde okuyucuya 

ulaştırılması amaçlanmaktadır. 

ULUSLARARASI HUKUKTA TOPLUM TEMELLİ HİZMETLER 

Suça sürüklenen çocuklara yönelik toplum temelli hizmetleri birçok ululslararası hukuk 

metninde de görmek mümkündür. Günümüzde bu belgelere ulaşmanın kolaylığı karşısında, 

burada tüm belgelerin detaylarına girilmeyecekse de, birkaç örnek okuyuculara yol göstermek 

açısından yararlı olabilir. Söz gelimi, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair 

Sözleşme’nin 37. ve 40 maddeleri, alıkonma ve hapsedilmenin “çocuklar için düşünülecek 

son çare” olmasını ve “mümkün olan en kısa süreyle sınırlı tutulmasını” öngörmektedir.  Keza 

yine Sözleşme’de çocuk adalet sistemindeki ana amaçlardan birinin “çocukların toplumda 

yapıcı bir rol üstlenmesinin sağlanması” olduğunun altı çizilmektedir. Şu halde, Sözleşme’nin 

temel olarak alıkonma dışındaki tedbirlere açıkça atıf yaptığı görülmektedir. Benzer şekilde, 

Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Rehber İlkeleri (Riyad 

                                                           
1 UNICEF Türkiye, Çocuklar için Adalet ve Çocuk Haklarının İzlenmesi Sorumlusu 
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Kuralları) çocukların suç işlemesinin önüne geçilmesinde toplum temelli uygulamaların 

önemine değinmekte, Çocuk Adalet Sisteminin Uygulanması Hakkında Birleşmiş 

Milletler Asgari Standart Kuralları  (Pekin (Beijing) Kuralları) ve Özgürlüğünden 

Yoksun Bırakılmış  Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları  

(Havana Kuralları) da benzer ilkelere yer vermektedir.  

Uluslararası metinlerde toplum temelli tedbirlere yapılan vurgunun nedeni şüphesiz suç 

davranışının cezasız kalmasını amaçlamamaktadır. Bu metinler ve her geçen gün farklı 

disiplinlerin ergen davranışları üzerinde yaptığı araştırmalar, çocukların şiddet içeren 

davranışlarının temelinde yatan travmaları ve daha önemlisi çocuk ve ergenlerin değişim ve 

toplumda yapıcı bir tol üstlenme potansiyelini açıkça göstermektedir. Benzer şekilde, 

alınkonma ve cezalandırma gibi tedbirlerin ya da adli sistem içerisinde uzun süren yargılama 

süreçlerinin başta eğitimleri ve duygu durumları olmak üzere, çocuk ve ergenler üzerindeki 

örseleyici etkileri ve toplumla potansiyelini düşürücü yapıları da yine sair araştırmaların 

bulguları arasındadır. 

O halde, modern çocuk adalet sisteminin yetişkinlerden farklı usuller izlemenin ötesinde, 

farklı müdahaleleri de içermesi bir gereklilik olarak kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

BİR İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: ALBUQUERQUE JDAI 

Bu noktada “ne”yin yapılması gerektiği kadar, bunların “nasıl” yapılması gerektiğine ilişkin 

örnekler vermek de yararlı olacaktır. Yakın zamanda ziyaret edilen bir örnek olması sebebiyle 

burada ABD2’nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque şehrindeki Gençlerin 

Hapsedilmesine Alternatifler Girişimi’ne (Juvenile Detention Alternatives Initiative – JDAI3) 

değinilecektir. JDAI, amaçları ve toplumun katılımını sağlamakta kullandığı stratejiler kadar 

uyguladığı programlar ve elde ettiği sonuçlar bakımından dikkate değer bir örnektir. 

Temelde çocukların ceza infaz kurumuna gelmelerinin önüne geçmeyi ve ceza infaz 

kurumunda geçirilen sürenin kısaltılmasını amaçlayan girişim, bu süre içerisinde çocukların 

toplum temelli bir takım güçlendirici faaliyetlere yönlendirilmesini ve böylelikle de tekrar suç 

işleme oranlarının azaltılmasını hedeflemektedir. JDAI’nin temel amaç ve izlediği stratejiler 

aşağıdaki gibidir: 

 

 

  

 

 

                                                           
2 Bu noktada ABD’nin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni henüz onaylamadığının altını çizmekte 
de yarar vardır. 
3 Daha fazla bilgi için http://www.jdaihelpdesk.org/default.aspx adresi ziyaret edilebilir. 

http://www.jdaihelpdesk.org/default.aspx
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Buradaki dikkate değer konuların başında amaçların ve stratejilerin girişim tarafından en 

baştan ve açıkça belirlenmesi gelmektedir. Dahası çocuklara yönelik toplum temelli 

uygulamaların (suç işleme oranlarını düşürdüğü için) toplum güvenliğinin tesisine hizmet 

ettiği ve (bir çocuğun ceza evinde geçirdiği süre boyunca bir günlük maliyeti ile 

karşılaştırıldığında4) bu tedbirlerin çok daha ucuz olduğu gibi veriye dayalı argümanların, 

toplumun ve politik aktörlerin noktasında zekice kullanıldığı göze çarpmaktadır. 

Girişimin geçtiğimiz 13 yıl içerisinde şu sonuçlara ulaştığı ifade edilmektedir: 

• Dava sayısı 10.000’den 3.595’ gerilemiştir. 

• Cezaevindeki çocuk sayısı 2.875 çocuktan 820 çocuğa düşmüştür. 

• Tutukluluk süresi ortalaması 17,9 güne inmiştir. 

• Cezaevi hizmetlerindeki tasarruf toplum temelli hizmetlere aktarılarak sistemin 

sürekliliği ve sürekli gelişimi sağlanmış, böylelikle yeni programlar ortaya 

çıkmıştır. 

JDAI çerçevesinde ceza infaz kurumu ve çocuk mahkemesi arasında çok güçlü bir işbirliği 

oluşturulmuş bu da sistemin başarısında birinci elden etki yaratmıştır. Örnekte de görüldüğü 

üzere yargı ile hizmet sunan birimler arasındaki işbirliğinin çocuk adalet sisteminde olmazsa 

olmazı olduğu bir kez daha vurgulanmalıdır. 

TÜRKİYE’deki DURUM 

Türkiye’de suça sürüklenen çocuklarla ilgili duruma bakıldığında, 2013 yılına ait aşağıdaki 

verilerin dikkat çekici olduğunu söylemek mümkündür 

• 115.439 çocuk suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimine getirilmiştir. 

• (Sadece çocuk mahkemelerinde) 67.145 yeni dava açılmıştır. 

• Yıl içinde hakkında dava açılan çocuk sayısı 182.308’dir. 

• Çocuk mahkemelerinde ortalama dava görülme süresi 258 gün’dür. 

• Hâlihazırda yaklaşık 2000 tutuklu ve hükümlü çocuk kurumlarda bulunmaktadır. Yıllık 

sirkülasyonun 10.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.  

• Yargılanırken ya da sonrasında 18 yaşını geçtiği için gençlik/yetişkin kurumlarına 

nakledilen çocuklarla birlikte bu sayının yaklaşık 15.000’i bulduğu düşünülmektedir. 

• Ortalama tutukluluk süresi 5 ay olarak tahmin edilmektedir. 

                                                           
4 Bir çocuğun günlük maliyeti cezaevi için 326 USD, toplum temelli hizmetler için günde 33 USD olarak 

hesaplanmıştır. 
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Bu veriler, Türkiye’de tüm çabalara rağmen her yıl daha fazla çocuğun suç işlediğini, 

yargılama ve alıkonma sürelerinin halen yüksek olduğunu ve alıkonmaya yönelik 

alternatiflerin geliştirilemediği izlenimini yaratmaktadır. Diversiyon tedbirleri ve tekrar suç 

işleme oranları hakkında ise elimizde yeterli veri bulunmadığı için başarı oranları konusunda 

bir yorum yapılamamaktadır. Bununla birlikte, uzlaşma gibi tedbirlerin yasal düzlemde ve 

uygulamada oldukça sınırlı kaldığını söylemek mümkündür. Aşağıdaki tablo, Türkiye’de 

diversiyon ve alternatiflere yönelik ilişkin genel bir görüntü vermektedir: 

DİVERSİYON ALIKONMAYA ALTERNATİFLER 

Uzlaşma Adli Kontrol 

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Cezanın Ertelenmesi 

 Alternatif Yaptırımlar 

 HAGB 

 Erken (DS Tedbiri ile) Salıverme 

 Koşullu Salıverme 

Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler / Çocuğa Özgü Güvenlik Tedbirleri (ÇKK 5) – Denetim 
(ÇKK md. 36) 

 

ÖNERİLER ve SONUÇ YERİNE 

ABD’nin aksine Türkiye merkezi yapıya sahip ve müdahale ve kaynakların merkezi düzeyde 

planlamasına bağlı bir yönetim sistemine sahiptir. Buna karşılık merkezi yapı, suça 

sürüklenen çocuklara yönelik yerel politika ve girişimlerin geliştirilmesine engel teşkil 

etmemektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu konuda atılması gereken ilk adım, il düzeyinde 

durumun analizi ve yargı – idare işbirliğinin sağlanması ve ortak anlayış ve hedeflerin 

oluşturulmasıdır. 

Bu bağlamda, Türkiye’de politik düzeyde aşağıdaki adımların izlenmesinin yararlı olabileceği 

düşünülmektedir:  

• Mevcut yasaların çocuklara yönelik diversiyon imkanları ve alternatifler 

yönünden gözden geçirilmesi – Hukuk Reformu 

• (Özellikle ilk kez suça karışma hallerinde) Takdir hakkının genişletilmesi 

• Kurumlararası koordinasyonun ilerletilmesi 

• Veri toplama ve yayımlama 

• Uygun programların geliştirilmesi 

• Sivil toplumun güçlendirilmesi 

Eskişehir düzeyinde ise aşağıdaki planlama adımları izlenebilir: 

• Yargı – CİK – DS üçgeninde vaka yönetimi 

• Karar sayılarının çıkarılması ve analizi  

• Suç haritalaması / alternatiflerin mümkün olabileceği vakalar 

• Kapasite analizi  
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• Kapasite oluşturma (STK – Üniversite) 

• Uygulama - Savunu 

• İzleme ve Değerlendirme (gelişimsel, toplumsal, finansal) 

• Raporlama (İl ve Merkezi Koordinasyon düzeyinde) 

 

Sonuç itibariyle, suça sürüklenen çocuklara yönelik toplum temelli hizmetlerin, adından 

anlaşılacağı üzere, toplumun katılımını da gerektirdiği ve bu alanda toplumu güçlendirici 

adımların atılması gerekliliği unutulmamalıdır. Bu yönde atılacak adımlar, hem hizmet 

kalitesini artıracak hem de idare ve yargı üzerindeki iş yükünü azaltacaktır. 
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“ADALET SİSTEMİ İÇİNDEKİ ÇOCUK” Çalışmalarında Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü 

Hapishanede Çocuk Olmak 

Zafer KIRAÇ 

               Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği 

 

Türkiye hapishanelerindeki özel ihtiyaçları olan gruplardan kadın, çocuk, engelli, yabancı, 

yaşlı, ve LGBTİ mahpusların şartlarını ve sorunlarını, bu alanda yapılan çalışmaları ve çözüm 

önerileriyle birlikte anlamaya çalışmamız gerekir. Ben bugün sizlere öncelikle ülkemiz 

hapishanelerindeki genel durumu bu gruplardan çocukların neler yaşadığını sizlere elimden 

geldiğince anlatmaya çalışacağım. 

Hapishanelerde ve pek çok yerde, kurallar ve hizmetler “standart” ya da “normal” bir insan 

düşünülerek tasarlanıyor, oysa her insan özel, ve farklı ihtiyaçlara sahiptir.   

Birleşmiş Milletler’in hapishaneler üzerine çalışan birimi olan Uyuşturucu ve Suç ile 

Mücadele Ofisi (UNODC) tarafından yayınlanan Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine 

El Kitabı’nda, içerinin dışarıya kapalı, dışarının içeriden ulaşılmaz olmasıyla baskının ve 

yönetimin daha ağır şekilde hissedildiği yerler olan hapishanelerde, bu baskının olumsuz 

etkisine daha açık olanlar, “özel ihtiyaçları olan gruplar” olarak ele alınıyor. Çocuklarıyla 

beraber hapishanede bulunan anneler, çocuk mahpuslar, yaşlılar, engelliler, yabancılar, etnik 

veya dini azınlıklar, kadınlar, LGBTİ bireyler, ağır hastalıkları olanlar, idam veya müebbet 

hapis cezasına çarptırılmış olanlar, hapishanelerdeki özel ihtiyaçlara sahip gruplar arasında 

bulunuyor. 

Bu kişilerden, “özel ihtiyaçlara sahip” diye söz ediyoruz, çünkü onların kendilerine verilen ve 

çoğu zaman değiştiremedikleri şartlardan daha çok etkilenmelerinin nedeni, öngörülenlerden 

farklı olan ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır. 

Türkiye Hapishanelerinin Genel Durumu 

2015 itibarıyla Türkiye hapishanelerinde 164.461 mahpus var. Yeni hapishaneler yaparak 

hapsetme kapasitesini arttırma çalışmaları devam ediyor, 2017’de ülkemizde 300.000 insanı 

hapsetmek mümkün olacak. 

Hapishanelerde “insanca” yaşamı sağlamak için getirilmiş “asgari standart” kurallar vardır, 

insanları hapsederken “yeterli” sayılan imkanlar yatak sayısından ibaret olmamalıdır. Kişi 

başı belli bir barınma alanı, ayrıca sosyal alanlar gerekir. Kişileri hapsederek hemen hemen 

bütün imkanlarını belirlediğiniz ortamlarda, infaz koruma memurlarının, sağlık personelinin, 

sosyal personelin sayısının da yeterli olması, bu personelin hapishanede her türlü mahpusla 

çalışabilecek donanıma sahip, eğitimli olmaları gerekmektedir. Oysa bugün 164.461 mahpusa 

698 öğretmen, 262 sosyal çalışmacı, 280 psikolog, 480 sosyolog, 0 uzman tabip, 11 tabip, 508 

sağlık memuru, 0 hasta bakıcı düşüyor. Anneleriyle beraber hapsedilen 0-6 yaş çocukların 

anaokuluna, hastaların hastaneye, tutuklu yargılananların mahkemeye götürülmesinde, “ring 
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aracı olmaması”, “personel bulunmaması” gibi gerekçeler kabul edilemez; bunlar 

hapishanenin yeterli imkana sahip olmadığının apaçık göstergeleridir. Burada, hapishanelerde 

görev yapanların çalışma koşullarının ağırlığı da ortadadır.  

Çok sayıda insanın çok bulunduğu hapishanelerde, deprem, yangın gibi acil durumlarda 

tahliyenin nasıl yapılacağı bir endişe konusu. Tüm mahpusların sistemli ve güncel olarak 

bilgilendirilmesi, özel ihtiyacı olanların durumunun ise önemle ele alınması gereken acil 

durum tahliye planlarının yapılmasını gerekli kılmaktadır.  

Hapishanelerde yaşanan sorunların, cezaevi izleme kurullarınca tespiti, çözümü mümkün. 

Ama Türkiye’de hapishane izleme kurulları hâlâ bağımsız değil. Öte yandan, ısrarla üzerinde 

durduğumuz, hapishaneler alanında sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılması konusunda 

bazı ilerlemeler kaydedildiğini görüyoruz. Türkiye hapishaneleri sivil toplum örgütlerinin 

veya üniversitelerin rahatlıkla ve düzenli olarak çalışabildiği yerler değil henüz, bu çalışmalar 

hapishane idaresinin değil Adalet Bakanlığı’nın merkezi izniyle yürütülebiliyor. Ancak 

düzenli bir işbirliğinin eksikliğini, Bakanlık ve bazı hapishane idarelerinin de hissettiğini 

görüyoruz. “İçeride” çalışmak kolay olmasa da, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin bu 

alanı ihmal etmemesi, kendilerine olan ihtiyaç doğrultusunda hapishanelerde daha katılımcı 

çalışmalar yürütmesi gerekmektedir.  

Çocuk Mahpuslar 

BUGÜN İTİBARİYLE ADALET SİSTEMİNDE YER ALAN HÜKÜMLÜ – TUTUKLU 

12-18 YAŞ ARASI 2.165 ÇOCUK VARDIR. 

Üç aşamada çocukların adalet sistemi içerisinde durumunu özetleyebiliriz.  

• Gözaltı durumu: Çocuklar gözaltı sırasında polis ile tanışır. Bu konuda ilerleme 

kaydedilmekle birlikte çocuk şube olan emniyet müdürlüklerinin sayısı arttırılmalıdır.  

• Mahkemeler: Şu an adalet sistemi içerisinde “Çocuk Mahkemeleri” var. Ancak bu 

belli bölgelerde mevcut, çocuklar en azından bu bölgelerde kendileri için düzenlenmiş 

mahkemelerde yargılanıyorlar. Bu, iyi bir gelişme fakat yetersiz. Tüm illeri 

kapsayabilecek şekilde bu çocuk mahkemelerini yaygınlaştırmak gerekiyor. Çok 

önemli bir nokta da çocuk mahkemelerinde pedagog, psikiyatrist ve sosyal hizmetler 

uzmanı mutlaka olmalıdır. 

• Kapatılma Mekanları, Tutukevi, Çocuk Koğuşu, Eğitim Evi:  Aslında çocuklar adalet 

sistemi içerisine girdikleri zaman mümkün olabildiğince bu üç kurumla 

karşılaşmamalı. Çocuklar Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda değil Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda rehabilitasyon süreçlerine alınmalıdır. 

Yukarda saydığımız kurumların çocuk üzerindeki etkisi çok yıkıcıdır. O zaman bu  

süreç yıkarak değil, onararak tamamlanmalıdır. 

Tutukevi; 

• Türkiye’de sadece üç tane çocuk tutukevi var, 

– İSTANBUL 

– ANKARA 

– İZMİR 
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Bu kurumlarda personel çocuklar konusunda görece daha eğitimlidir.  Psikolog , sosyal 

hizmet uzmanı ve öğretmen desteği vardır.  

  Çocukların mahkemeleri sonuçlanıncaya kadar yaşadıkları yerdir. Maalesef tutukevlerinde  

çocuklar büyük mahpuslara uygulanan infaz rejimine tabiidirler. Örneğin aile görüşü, spor ve 

atölyelerden yararlanma vb. konularda çocuklar için pozitif bir ayrıcalık yoktur. Bugün itibari 

ile üç tutukevinde kalan çocuk sayısı toplamda 950 civarındadır. 

Çocuk Koğuşu; 

 

• Çocuk tutukevi bulunmayan bütün illerimizde yani yaklaşık 75 ilimizde 

büyükler için yapılmış hapishanelerin çocuk koğuşlarında kalıyorlar. 

• Psiko-sosyal servisten yararlanamıyorlar. 

• Yeterince işlik, hobi odaları ve spor mekanlarından yararlanamıyorlar. 

• Sivil Toplum Örgütlerinin çalışma yapabilme olanakları yok. 

• Yaklaşık 1030 çocuk maalesef bu olumsuz koşullarda kalıyorlar. 

Eğitimevi; 

 

• Hüküm almış çocuklar görece daha rahat bir yerde, eğitimevinde kalıyor. Okula 

gidiyor, işe gidiyor, aileleriyle görüşüyorlar, ancak akşam eğitimevine dönmek 

zorundalar 

• Sivil Toplum Örgütlerinin çalışma yapabilmesine olanak tanınabiliyor. 

• 180 Çocuk Eğitim Evlerinde kalıyor 

• Eğitim evi sadece 1 tane ve Ankara’da bulunuyor. 2. Eğitimevi İstanbul 

Ümraniyede açılacak. 

 

 

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği olarak adalet sisteminde çocukların durumunu 

değerlendirdiğimizde: Cezaevinden çıkan çocukların yüzde 65’i geri dönüyor.Bu korkunç bir 

döngü. Hapsedilen çocuk, daha ağır suç ilişkileri ağına sokuluyor ve  tekrar hapishaneye 

dönüyor.Bu da ceza sisteminin ne kadar ağır sonuçlar doğurduğunun net göstergesi. 

Çocuğun psikolojisi; mevcut yapı içinde çocukların daha karakoldan itibaren içine girdiği 

sistemin sonuçlarını iyi analiz etmemiz gerekir. Çocuk bu sistemde karakoldan itibaren 

damgalandığını düşünüyor.Böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyor, başka şansı kalmadığı 

duygusunu yaşıyor.İnanılmaz istismarlarla dolu bir süreç başlıyor ve tekrar ediyor. 

Türkiye’de, adalet sisteminde çocukların durumunu değerlendirdiğimizde, gelişmiş ülkelerde 

yerleşen anlayışı da göz önünde bulundurmakta yarar var. Gelişmiş ülkelerde bırakın ‘çocuk 

suçlu’ kavramını,‘suça itilmiş çocuk’ kavramı bile terk edilmiş durumda, artık “adalet sistemi 

içindeki çocuk" kavramı kullanılıyor. Hapishane sayısı artıyor; Çocuk hapishanelerinin 

kapatılması düşüncesini önemli buluyorum, kapatılıncaya kadar var olan hapishanelerde 

bağımsız izleme yapılmasına ve çocuklarla görüşülmesine izin verilmesi gerektiğinin de altını 

çizmek gerekir.  

Türkiye'de polis, karakol ve mahkeme süreci ile tanışan çocuk mağdur sayısı 250 bin 

civarında. Mahkeme sonucu denetimli serbestlik uygulamasına rağmen hapishaneyle tanışan 

çocuk sayısı 11 bin civarı. Bu rakamlar durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor, çünkü 
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çocuk adalet sistemiyle bir kere tanıştığında tekrar oranı yüzde 65 civarında."Çocukların 

olmamaları gereken, adalet sistemi içerisindeki varlıkları azalmadı, aksine son dört ayda hızla 

artarak 2157 çocuğa yükseldi. 

Bu çocukların dağılımı ile bilgilerimiz şöyle: 474 çocuk hükümlü, 1683 çocuk ise tutuklu 

durumda. Bu çocukların 92'si kız çocuğu. Uzun tutukluluk meselesi özelikle çocuklarda kabul 

edilemez bir durumdur. Çocukların dörtte üçünün tutuklu olması inanılmaz bir problemdir. 

Tutukluluk süreleri de 6 ay ile 2 yıl arasında değişiyor.  

Çocuk cezaevleri için hemen çözülmesi gereken sorunlar var;Cezaevinden çıkan çocukların 

yüzde 20'sinin gidecek evleri bile yok.Çocuk cezaevlerinde, aynı diğer cezaevleri gibi ayda üç 

kapalı ve bir açık görüş imkanı var. Annesine dokunmasına bile izin verilmeyerek çocuğa 

inanılmaz bir ceza veriliyor. Tüm mahpusların bir ayda üç kapalı bir açık görüş izni vardır. 

Kapalı görüşlerde, mahpus ve görüşe gelenlerin arasında bir cam bulunur, bazı hapishanelerde 

cam, demir parmaklık ve tel vardır. Telefonlarla görüşme sağlanır. Bu uygulama çocuk 

mahpuslarda da geçerlidir.  

Bizdeki uygulamanın tam aksine, başta Kanada’da olmak üzere Avrupa’da bir çok ülkede 

çocukların aileleriyle ve arkadaşlarıyla görüşmelerinin tamamı açık ve sınırsız, 

mektuplaşmaları ise ücretsizdir. Hatta çocuk ne kadar çok görüşe çıkarsa ve mektuplaşırsa 

tahliyesi o kadar erkene çekilir. Çünkü görüşlerinin çok olmasını ve mektuplaşmasını 

toplumsallaşma olarak görüp, bunu en önemli rehabilitasyon yöntemlerinden görüyorlar. 

Hapishaneler ve mahpuslar üzerine yaptığımız, yapılan tüm tartışmalar çocuk ve gençler 

üzerine yoğunlaşıyor. Çünkü suçla ilişkilenmelerdeki kilit nokta 12-25 yaş arası çocuk ve 

gençlerdir. 

Öncelikle çocuk hapishaneleri kapatılsın diyoruz. Tabii kapatılsın derken, suçla ilişkilenmiş 

çocukların sokağa bırakılmasından bahsetmiyoruz, rehabilitasyon için gerekli kurumların 

açılması veya varolan kurumların işlevselliğinin arttırılması, varsa çocuğun bağımlılık 

sorunlarının çözülmesi ve öfke kontrol çalışmalarının yapılmasından bahsediyoruz. Ve 

tutuklu yargılama çocukta son çare olmalı. Bu gerçekleşinceye kadar, çocukların yüksek 

yararı adına acil yapılması gerekenler var. 

Çocuk hapishanelerinde rehabilitasyon yapamayız. Daha doğrusu kapalı kurumlarda 

yapamayız. Ama illa ki kapatacaksak, sivil toplumla ve dışarıdaki yaşamla olabildiğince yakın 

tutarak onların rehabilite olmasını sağlayabiliriz. Çağdaş infaza bakış der ki, içerideki hayat 

dışarıdaki yaşama olabildiğince yakın olmalı. Çünkü aramıza geri katılacak.  
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TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNDE ÇOCUK HAKLARI  

Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Çocuklar 

Ertan KARABIYIK, Kalkınma Atölyesi 

Giriş 

Türkiye’de çocuk işçiliğinin belirli bir programa göre ele alınması ve gündeme getirilmesi 

1992 yılında ILO tarafından başlatılan Çocuk İşçiliğiyle Uluslararası Mücadele programıyla 

başlamaktadır. Yirmi iki yıldan beri çocuk işçiliğinin durumunu ortaya koymak amacıyla 

1994, 1999, 2006 ve 2012 yıllarında istatistiki veriler yayınlamıştır. En son 6-17 yaş grubunda 

bulunan çocukların yüzde 5,9’u, yani 893 bin5 çocuk ‘ekonomik işlerde’6 istihdam 

edilmektedir. Bu çocukların yaklaşık 400 bini tarım, 217 bini sanayi, 277 bini ise hizmet 

sektöründe istihdam edilmektedir. 

Bu veriler derlenirken Ekim, Kasım ve Aralık aylarının ilk haftasında uygulanan anketlerle 

tespit edildiği için mevsimlik gezici tarım işlerinde istihdam edilen çocukları yeterince 

kapsamadığı söylenebilir. Eksik verilere göre bile yüzbinlerce çocuk bir gelir elde etme 

amacıyla çalışmaktadır. Çalışmanın çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimlerine, eğitim ve 

sağlık durumlarına nasıl bir etkisi olduğu konusunda yeterli ve derinlemesine çalışmalar 

bulunmaktadır. 

Mevsimlik gezici tarım işleri kapsamında istihdam edilen çocuklar genellikle bitkisel üretim 

sürecinin toprak hazırlığı, çapalama ve hasat sürecinde yer alanlar gündeme getirilmekte, 

medyaya konu olmaktadır. Bunun dışındaki hayvancılık, özellikle çobanlık yapan çocuklar, 

orman işlerinin ağaç kesme, soyma, sürütme, erozyon kontrolü, fidan dikim ve bakım 

çalışmaları ile tohum toplamada, balıkçılık faaliyetlerinde çalışan çocuklar gündeme 

gelmemektedir. Ayrıca bu çocuklar hakkında araştırma dahi bulunmamaktadır. 

Mevsimlik işçi göçü ne demek? 

 

Bireyin veya ailenin geçimini sağlamak amacıyla sürekli yaşadığı veya ikametgahın 

bulunduğu yerleşimden ayrılarak bir başka yerleşimde konaklayarak bir başkasının işyeri 

veya işletmesinde veya kendi işinde sınırlı süreli olacak şekilde emek gücüyle ekonomik gelir 

elde etmek amacıyla gerçekleştirilen göç sürecine denir. Örneğin inşaat çalışmalarına 

katılmak amacıyla Muğla veya Tekirdağ’a belirli süreyle giden kişiler, denizlerden midye 

toplamak amacıyla İzmir’e giden kişiler, Bursa’da hurda toplamak için Niğde’den sınırlı 

süreli giden kişiler, Adıyaman’dan, Şanlıurfa’dan veya bir başka ilde Malatya’ya kayısıya, 

Bursa’ya sebzeye, Konya’ya kimyona giden kişi ve aileler mevsimlik göç sürecine katılmış 

demektir. Mevsimlik göç süreci hemen hemen bütün sektörlerde ve coğrafyada 

                                                           
5 Çalışan Çocuklar İşgücü, 2012, TÜİK. 
6 Ekonomik faaliyetlerde çalışanlar (istihdam edilenler): Referans  haftası ( Ekim, Kasım ve Aralık aylarının, Pazartesi ile 

başlayan, Pazar ile biten ilk haftası) süresince en az 1 saat ,cret, kar, veya ailenin kazancı için aile işletmelerinde ücretsiz 
olarak çalışanlar ile işi olanalrdan; çeşitli nedenlerle referans döneminde işlerin başında bulunmayan ancak işleri ile ilişkileri 
devame den kişileri kapsar. 
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bulunmaktadır. Bitkisel üretim sürecinde yaşanan göç süreci çocukları en fazla sayıda 

etkileyen ve görünürlülüğü en fazla olan alandır. 

 

Çocukların mevsimlik işçi göçündeki yeri 

 

Mevsimlik işçi göçü kapsamında çocuklar hemen hemen bütün sektörlerde istihdam 

edilmektedir. Bitkisel üretim sürecinde istihdam edilme biçimleri genellikle hane düzeyinde 

gerçekleşmekte ve hanenin işi gerçekleştirdiği ücret biçimi çocukların çalışma biçimlerini de 

belirlemektedir. Bitkisel üretimde genellikle üç ücret biçimi söz konusudur; 

a. Günlük işçilik ücreti veya yevmiyesi; bir gün içinde yapılacak işin başlangıç ve bitiş 

saatleri mevcut olup, günlük alınan ücrete göre istihdam biçimidir. Örneğin sabahın çok 

erken saatinde başlayıp akşam saat 19’a kadar ürün hasat çalışması bür.ok tarımsal üründe 

gerçekleşmektedir. Bunun karşılığında günlük ücret ödenmektedir. Çocuklar genellikle bu 

çalışma biçimlerinde tercih edilmemektedir. Genellikle 12 yaş üstü çocuklar bu üretim 

sürecinde çalışmaktadır.  

b. Birim alan işçilik ücreti; bahçe veya tarla sahipleri ile işçiler arasında varılan anlaşmaya 

göre birim arazi büyüklüğü, genellikle bir dekardır, dikkate alınarak belirlenen ücrete göre 

yapılan işçilik. Örneğin bir dekar sebze, bakliyat alanının çapalanması ve hasadının 

belirlenen birim fiyat üzerinde yapılması. Bir dekar soğan tarlasının hasadının veya şeker 

pancarı söküm işinin belirlenen birim alan ücretine göre yapılması. Bu ücretlendirmede 

hane bütün üyelerini tarlada çalıştırmaktadır. Burada yaş sınırı bulunmamaktadır. Altı 

yaşındaki çocuklar da anne ve babalarına yardım etmektedir. 

c. Birim miktar ücreti; genellikle hasat çalışmalarında uygulanan bu ücret biçiminde işçiler 

hasat ettikleri miktar kadar ücret kazanmaktadır. Örneğin bir kg pamuğun toplanma bedeli 

belirlenmekte, işçiler hasat ettikleri miktar kadar gelir elde etmektediler. Bu yöntem 

genellikle pamuk hasadında uygulanmaktadır. Haneler hasadı yapabilecek en küçük 

yaştaki çocukları da bu sürece dahil etmektedirler. 

 

Ayrıca yerel düzeyde farklı işçilik biçimleri de söz konusudur. Ortakçılık, kürekçilik gibi. 

Örneğin hane bütün girdileri tarla veya bahçe sahipleri tarafından karşılanması durumunda 

bütün işçilik karşılığı üründen belirli yüzde almaktadır. Örneğin Şanlıurfa ilinde kürekçi 

olarak istihdam edilen ve pamuk işçiliğinin tamamını gerçekleştiren haneler bunun 

karşılığında hasat edilen pamuğun yüzde 30’unu almaktadır. Bir de bütün girdiler ortak 

olması durumunda ürününü yarısını alan haneler bulunmaktadır. Burada da ailenin 

çalışabilecek konumdaki bütün fertleri, çocuklar da dahil olmak üzere çalışma sürecine dahil 

olmaktadır. Özetle günlük ücret uygulaması dışında bütün diğer işçilik biçimlerinde çocuklar 

çok küçük yaşlardan itibaren çalışma hayatına katılım sağlamaktadırlar. Ancak bu çocuklar 

istatistiklere yansımamaktadır. 
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Mevsimlik Tarım Göçündeki Çocukların Çalışma Durumu7 

 

Mevsimlik gezici tarım işlerinde çalışan çocuklara yönelik dört ilde yapılan temel 

araştırmanın özet bulguları; 

Mevsimlik tarım göçündeki çocukların yaptıkları işler incelendiğinde “tarlada çalışma” 

yüzde 76.6’lık oran ile en fazla katılımın olduğu iş olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bir diğer çarpıcı bulgu ise çocukların yüzde 68.4’ü su taşıma, yüzde 63.7’si kardeşlere bakma, 

yüzde 66.6’sı eşyaları gözetleme, yüzde 45.6,’sı bulaşık yıkama, yüzde 30’u yemek 

hazırlama, yüzde 49.1’i temizlik yapma gibi işlerin kız çocukları tarafından yerine 

getirilmesidir. 

Mevsimlik tarım göçünde çalışan çocuklar günde ortalama 10.10 saat çalışmaktadır. Ürünler 

arasında farklar incelendiğinde ise çocuklar en uzun Şanlıurfa’da (11.35 saat/gün), yani 

pamuk hasadında çalıştığı görülmektedir. Çocuklar Yozgat’da pancar hasadında 9.97 

saat/gün, Adana-Mersin’de örtüaltı alçak tünel sebzecilikte 9.61 saat/gün, Ordu’da fındık 

hasadında ise 9.19 saat/gün çalışmaktadır. 

Çocuklar haftada ortalama 6,17 gün çalışmaktadır. Yine gün olarak en uzun süre çalışma 

Şanlıurfa’da pamuk hasadındadır (6.75 gün/hafta). Bu ilde çocuklar haftanın yedi günü, günde 

ortalama 11.35 saat çalışmaktadır. Çocuklar yıl içinde 75.89 gün, yani yaklaşık 2.5 ay 

çalışacaklarını beyan etmişlerdir. 

 

Mevsimlik Tarım Göçündeki Çocukların Eğitim Durumu 

Araştırmaya katılan çocuklardan 342 çocuğun (yani yüzde 97’sinin) okula kaydı 

bulunmaktadır. Okul kaydı olmayan çocukların yüzde 3’nün okula kayıt yaptırmama 

nedenleri arasında “ailenin istememesi, mevsimlik tarım göçüne katılma, maddi zorluklar, 

Türkçe bilmeme, okulun uzak olması’’ gibi çeşitli nedenler yer almaktadır. 

Araştırma kapsamındaki çocuklardan 334’ü (yüzde 94) 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 

okula düzenli devam etmemiştir. Çalışan çocukların 2010/11 eğitim-öğretim yılında 180 

eğitim gününden ortalama 58.6 gün devamsızlık yaptıkları tespit edilmiştir. Okula 

devamsızlığın en fazla şeker pancarı üretimine katılan çocuklarda olduğu belirlenmiştir 

(ortalama 66.91 gün). 

Çocuklar, ‘okula neden devam edemediği’ sorusuna “mevsimlik tarım göçü” (yüzde 82.8) 

cevabını vermiştir. Diğer nedenler arasında ‘ailenin istememesi, kardeşlerin bakımı, sağlık 

nedenleri, okulda başarısız olma, maddi yetersizlikler’ gibi etkenler gösterilmiştir. Mevsimlik 

tarım göçünde çalışırken okula devamsızlık yapan çocukların büyük bir bölümü evlerine 

                                                           
7 Kalkınma Atölyesi (2013), Mevsimlik Tarım Göçünden Etkilenen 6-14 Yaş Grubu Çocuklar İçin temel Araştırma, 2. Basım, 

Ankara 
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döndüklerinde okula devam etmektedir. 

Araştırmaya katılan çocukların en fazla zorlandıkları ve başarısız olduklarını belirtikleri 

derslerin başında yüzde 28.2 ile matematik, yüzde 16.4 ile Türkçe gelmektedir.  

 

Gelecek Beklentisi 

Çocukların önemli bir bölümü okula devamsızlık yapmaktadır ve ancak aileler yine de 

çocuklarının okumalarını istemektedir. Çocukların yüzde 89.5 ailesinin gelecekte kendilerinin 

okumasını istediğini belirtmiştir. 

Çocuklara “Ne yapıldığı takdirde okula devam edebilirsin?” diye sorulduğunda, “ailelere 

yaşadıkları kentlerde iş imkânı yaratılması” en sık yanıt olarak verilmiştir. Maddi 

yetersizlikler eğitimin önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. 

Çocuk İşçiliğiyle İlgili Kim Ne Yapıyor? 

Türkiye’deki mevsimlik gezici tarım işçiliğine yönelik yakın zamanda proje, program 

uygulayan ve çalışmalar yapan kurum ve kişiler sınırlı da olsa konuyu gündeme getirmek için 

çaba harcamaktadır. 

Hayata Destek Derneği özel sektörün desteğiyle fındık hasadında çalışan çocuklara yönelik 

sosyal destek çalışmaları gerçekleştirilmekte ve çocukların işten el çektirilmesi ve onların 

yaşamlarını iyileştirmeye yönelik projeler uygulamaktadır.  

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Derneği 

Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınların ve Çocuklarının Gezici Sağlık Hizmeti Yoluyla Sağlık 

Hakkının Korunması Ve Geliştirilmesi Projesi başta olmak üzere hedef gruba yönelik çeşitli 

faaliyetler uygulamaktadır. 

Bursa Tabip Odası 2011 yılında itibaren Bursa ilindeki mevsimlik gezici tarım işçilerinin 

sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm üretmeye yönelik alan ziyaretleri gerçekleştirmekte, 

raporlama yapmakta ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. 2013 yılında ise Bursa 

Akademik Odaları Birliği kapsamında bu çalışmalarına devam etmiştir. 

Eğitim Sen, Uluslararası Eğitimciler Sendikası iş birliğiyle 2013 yılında mevsimlik gezici 

tarım işlerinde çalışan çocuklara yönelik kendi şubelerini duyarlı kılmak amacıyla bir toplantı 

düzenlemiştir. Sendika kendi imkanlarıyla sorunu araştırmaya ve gündemde tutmaya 

çalışmaktadır. 

Ankara Üniversitesi Çocuk kültürleri Araştırma Merkezi’nin gerçekleştirdiği Mevsimlik 

Tarım İşçileri Göç Haritalama Projesi Kasım 2013 ayında tamamlanmıştır. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi sekretaryasını yaptığı Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (MİGA) 

Frederich Ebert Derneği tarafından desteklenmektedir. 
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Harran Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve özel sektör işbirliği kapsamında 

mevsimlik gezici tarım işçilerinin başta üreme sağlığı olmak üzere yaşam koşullarını 

geliştirmek amacıyla çeşitli araştırma, uygulama, kapasite geliştirme ve savunu projeleri 

gerçekleştirmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çocuk İşçiliği Şube Müdürlüğü aracılığıyla yerel 

izleme sistemleri kurma çalışmaları yapmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli 

Eğitim Bakanlığı genelgeler yayınlama ve yerel kurumları harekete geçirme yoluyla çocuk 

işçiliği mücadelesi gerçekleştirmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında tekrarlanabilir model ve 

kurumsal kapasite geliştirme konularına destek vermektedir. 

Kalkınma Atölyesi mevsimlik gezici tarım işçiliği kapsamında 2002 yılından beri çocuk 

işçiliğiyle ilgili temel araştırmalar, planlama ve politika notları hazırlama, savunu çalışmaları 

kapsamında program ve projeler uygulamaktadır. 

Öneriler8 

Mevsimlik gezici tarım işçiliği önemli bir politika sorunudur. Ülkemizin birçok ilinde 

yaşanmaktadır. Yüzbinlerce çocuğu doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Bu çocuklar 

üzerinde hem kısa hem uzun dönemdeki olumsuz etkileri kaygı verici boyutlardadır. 

Mevsimlik gezici tarım işçiliği, öneminin yanı sıra acil olarak çözülmesi gereken bir konudur. 

Sorun kendiliğinden azalmamakta aksine günden güne artmaktadır. Zorunlu eğitim süresinin 

12 yıla çıkmasıyla birlikte daha çok sayıda çocuğun zorunlu eğitime devamını engeller hâle 

gelmiştir. Hükûmetin, içinde gezici ve geçici tarım işlerinde çalışmanın da bulunduğu çocuk 

işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılması için önüne koyduğu 2015 hedefine bir 

yıldan kısa bir süre kalmıştır. 

 

Mevcut yasal düzenlemelerdeki boşlukların tespit edilerek gerekli değişikliklerin 

yapılması: 

Bu bağlamda öncelikli olarak; 

(i) tarımda çalışma koşullarına ilişkin düzenlemelerin orta ve küçük işletmeleri de 

kapsamasının sağlanması,  

(ii) tarımda iş aracılarına işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili sorumluluklarına ilişkin etkili 

yaptırım getirilmesi,  

(iii) çocuk ve genç işçiler ile ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaları düzenleyen yönetmelikler 

başta olmak üzere ilgili mevzuatta çocukların mevsimlik tarım işçisi olarak 

çalıştırılmalarının kesin ve net olarak yasaklanması, 

                                                           
8 Özsel Beleli (2012), Mevsimlik Tarım İşçiliği ve Çocuklar, Sorun Analizi ve Politika Önerileri raporundan derlenmiştir. 
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(iv) zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla birlikte çalışmanın çocukların zorunlu 

eğitimlerine devamlarını engellememesi için iş ve eğitim mevzuatında gerekli 

düzenlemelerin yapılması. 

Yasal düzenlemelerin uygulanması ve denetlenmesi için gerekli sistem ve 

mekanizmaların kurulması: 

Bu bağlamda öncelikli olarak; 

(i) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) taşra teşkilatına, iş istihdam 

kurullarına, il ve ilçe mevsimlik gezici tarım işçileri izleme kurullarına mevsimlik 

tarımda çocuk işçiliği ile ilgili yasal çerçeve ve denetleme önceliklerinin iletilmesi,  

(ii) yerel karar ve uygulama birimlerinin mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle ilgili tek ses 

hâlinde tutarlı mesaj vermelerinin sağlanması, 

(iii) toprak sahipleri, işverenler, tarım aracıları ve tarım işçisi ailelerin çocuk işçiliğiyle 

ilgili düzenlemeler ve bu düzenlemelere uyulmaması hâlinde karşı karşıya 

kalabilecekleri idari cezalar hakkında bilgilendirilmeleri,  

(iv) denetleme hacminin mevsimsel olarak önemli dalgalanmalar yaşadığı gerçeğinden 

hareketle ilgili kamu kurumlarının taşra teşkilatları ve yerel sivil toplum kuruluşları 

temsilcilerinin katılımıyla geçici denetleme ekiplerinin oluşturulması,  

(v) tarım işçiliğini kayıt altına almak için Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği’nin daha etkili 

uygulanmasının yanı sıra tarımsal işletme kayıt sisteminde hazırlanacak ek bir modül 

ile gezici olanlar dâhil mevsimlik tarım işçileriyle ilgili düzenli veri toplanması, 

periyodik verilere paralel olarak mevsimlik tarım işçileri ve aileleriyle ilgili ayrıntılı 

veri toplanması için ÇSGB ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun işbirliği yapması. 

Gerekli sosyal ve ekonomik müdahalelerin tasarlanarak ihtiyaç olan tüm illerde 

uygulanması: 

Mevsimlik tarım işçiliği için ücret ve sosyal güvenlik düzenlemelerinin iyileştirilmesine 

yönelik olarak;  

-tüm mevsimlik gezici tarım işçilerinin ellerine geçen net günlük ücretin resmî 

asgari ücret rakamlarından az olmamasının sağlanması,  

-tüm il ve ilçe mevsimlik gezici tarım işçileri izleme kurullarında en az iki işçi 

sendikası temsilcisinin bulunmasını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması,  

- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere ilgili 

yasal düzenlemelerin, mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları süre için sigorta 

primlerinin işveren tarafından ödenmesi, devletin de sigorta primine belli bir 

oranda katkı yapmasını sağlayacak şekilde değiştirilmesi ve mevsimlik tarım 

işçi sözleşmelerine bu değişikliği yansıtacak bir maddenin eklenmesi, 

Mevsimlik tarım işçiliği sürecindeki çalışma, seyahat ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve 
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sosyal yardımların sağlanması için gerekli müdahalelerin planlanmasının yanı sıra; 

- uygulayıcı taşra teşkilatının hem nitelik hem nicelik açısından kapasitesinin 

artırılması,  

- yapılan çalışmalara genel bütçeden yeterli pay ayrılması,  

- çalışmaların erişim ve etki açısından sistematik bir şekilde değerlendirilmesi, 

Her çocuğun okulöncesi ve 12 yıllık zorunlu eğitime devamının sağlanması için; 

-mevsimlik tarım işçisi çocuklarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 

genelgesinin kapsamının genişletilmesi,  

- bu genelge kapsamında yapılacak uygulamalar için MEB ve Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı (ASPB) taşra teşkilatları ile ilgili okullara yeterli finansal 

kaynağın sağlanması,  

- bu konuda başta öğretmenler olmak üzere eğitim ve sosyal hizmet 

sektörlerindeki insan kaynağının yeterli, nitelikli ve istekli olmalarının 

sağlanması ve bu çerçevede göç alan ve veren illerdeki eğitim ve sosyal hizmet 

sektörlerindeki insan kaynağının artırılması ve niteliğinin iyileştirilmesi için 

gerekli çalışmaların yapılması,  

- MEB ve ÇSGB’nin eşgüdümlü olarak mevcut e-Okul sisteminden 

yararlanarak çocuk düzeyinde, sistemli izleme çalışmaları yapmaları, 

Çocuk gelişimi açısından en kritik dönem olan erken çocukluk çağındaki çocukların 

mevsimlik tarım göçünden fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerinin olumsuz olarak 

etkilenmesini önlemek amacıyla MEB ve ASPB’nin ortak çalışmalarıyla gerekli ve uygun 

müdahaleleri tespit etmeleri ve bu tespitlerin vakit kaybetmeden taşra teşkilatları tarafından 

uygulanmasının sağlanması, ve bu çerçevede; 

- gezici tarım işçilerinin barındığı yerlerde; kurum, aile ve toplum merkezli 

erken çocukluk gelişim programlarının uygulanması,  

- ebeveynlerin çalıştığı saatlerde hem gezici hem mahalli tarım işçilerinin 

çocukları için ücretsiz çocuk bakım hizmetleri sunulması. 

Bu önerilerin ve yapılacak müdahalelerden sonuç alınabilmesinin ön şartı güçlü siyasi, 

bürokratik irade ve sivil bir izleme sisteminin kurulması şarttır. Mevsimlik gezici tarım 

işçiliği ve bu durumun çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri çok boyutlu ve geniş kesimleri 

etkileyen bir durumdur. Kısa süreli projeler ve geçici müdahaleler bu büyük yara tedavi 

edilemez. Kayda değer ve kalıcı bir ilerleme sağlanabilmesi için kapsamlı, yeterli finansmana 

sahip ve en önemlisi ardında güçlü bir iradenin olduğu ulusal bir politikanın oluşturulması ve 

bu politikanın etkili şekilde uygulanması için ilgili tüm kamu, sivil, meslek, özel sektör ve 

uluslararası kurumlarının seferber edilmesi şarttır. 
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MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN  

SORUNLARI, YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

                    Gökhan YILDIRIMKAYA, UNFPA 

 

 “Kalkınmada En Önemli Faktörlerden Biri de Eşitsizliklerin Azaltılması ve İnsan Hakları 

Temelli Yaklaşımdır” 

Türkiye’nin Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolunda çok iyi mesafe aldığını ve iyi 

sayılabilecek bir noktaya gelmesine karşın,  halen toplumsal cinsiyet ve coğrafi özelliklere 

dayalı eşitsizliklerin söz konusu olduğu bölgeler ve nüfus grupları  bulunmaktadır. 

Bu eşitsizlikler, gezici mevsimlik tarım işçilerinde kalkınma göstergelerinde belirgin bir 

şekilde göze çarpıyor. Türkiye’de nüfusun % 16,2’si ulusal yoksulluk sınırının altında gelire 

sahip iken bu grubun yaklaşık üçte ikisi ulusal yoksulluk sınırının altında gelire sahip. Yine 

nüfusun tamamına yakını ilköğretimde okullaşırken, bu grupta her dört kişiden biri 

ilköğretime devam etmemekte. Bunun yanı sıra, üçte birinin temiz içme suyuna erişemediği, 

dörtte birinin düzenli doğum öncesi bakım alamadığı, kadınların yarısının henüz ergen ya da 

çocuk yaşlarda anne olduğu ve sonucunda ülke ortalamasının birkaç kat üstünde anne ve 

çocuk ölümlerine tanık olunduğu bir sosyal grup karşımıza çıkmaktadır. 

Tarım sektöründe hastalık ve erken ölümlerin en fazla görüldüğü grup mevsimlik tarım 

işçileridir. Çünkü mevsimlik tarım işçileri hastalıklara neden olan biyolojik, fiziksel, kimyasal 

ve psikososyal risk faktörleriyle karşı karşıyadır. Programın temel amacı, hastalık ve erken 

ölümlere neden olan faktörleri en aza indirmek ve bu grubun nitelikli sağlık hizmetlerine 

erişimini sağlamaktır. Bu amaçla yaklaşık 2 yıldır, 3 model (sağlık sistemini güçlendirme, 

mevsimlik tarım işçilerini güçlendirme ve ilgili sektörleri harekete geçirme) geliştirilip etkisi 

test edilmiş ve yaygınlaştırma çalışmalarına başlanmıştır. Diğer model geliştirme çalışmaları 

(mezuniyet öncesi eğitim programları, tarım iş aracıları, çiftçi programları) ise halen devam 

etmektedir.   

Yapılan araştırma kapsamında, Türkiye’deki mevsimlik tarım işçilerine ilişkin ortaya çıkan 

diğer bazı sonuçlar ise şöyle: 

• Mevsimlik tarım iş aracılarının büyük bölümün İŞKUR’a kayıtlı değil. 

• Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği hakkında bilgileri yok.  

• Çalıştıkları illerde koruyucu sağlık hizmetlerine erişimde sorunlar var,  

• Üçte ikisi tarlalarda çocuklarıyla birlikte çalışıyor.  

• Mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 38,8'i devletten ayni ya da nakdi yardım aldığını 

söylüyor. Yardım alanların yüzde 57,1'i yakacak, yüzde 19,8'i eğitim, yüzde 17,5'i özürlü 
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maaşı ve yüzde 10,4'ü gıda yardımı alıyor. Yardım alan ailelerin yaklaşık beşte biri ise, 

yakacak ve gıda başta olmak üzere birden fazla yardım aldığını ifade ediyor. 

• Ailelerin tarlalarda çalışırken sağlıklı içme ve kullanma suyuna erişimlerinin oranı ise 

sadece üçte bir. 

 “Bebek ölüm oranı binde 50” 

Türkiye genelinde nüfusa göre ölüm oranı hızı binde 6 olarak gerçekleşiyor. Mevsimlik tarım 

işçilerinin ortalama ölüm hızı binde 22,6’ya kadar yükseliyor. Aynı şekilde bebek ölümleri de 

Türkiye ortalamasının yaklaşık 3 katı.  

 ABD’de yaklaşık 2,5 milyon mevsimlik tarım işçisi var. Gelişmiş ülkelerde tarımsal üretimin 

sürdürülmesinde istihdam edilenlerin çoğunluğunu mevsimlik tarım işçileri oluşturuyor. 

Avrupa'da yaklaşık 500 bin, Avrupa dışından gelen 4,5 milyon tarım işçisi istihdam edildiği, 

bu sayının Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaklaşık 2,5 milyon olduğu tahmin 

ediliyor. ABD'de tarımda istihdam edilenlerin yüzde 50'sinden fazlasının diğer ülkelerden göç 

ettiği görülüyor.” 

Adıyaman ve Şanlıurfa’da ikamet eden toplam 1021 aileyi kapsayan araştırma sonucuna göre; 

aileler son bir yıl içinde 48 farklı ilde tarım alanlarında çalışmışlar. En çok  Şanlıurfa, 

Malatya, Konya, Adıyaman, Adana, Kayseri, Hatay, Ankara, Giresun, Aksaray, Sivas, 

Yozgat, Eskişehir, Ordu, Kırşehir, Nevşehir, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, İzmir, Afyon, 

Gaziantep, Antalya, Manisa, Aydın, Muğla, Çorum, Kırıkkale, Elazığ, Samsun, Denizli, 

Erzincan, Niğde, Batman, Amasya, Tokat, Trabzon, Düzce, Bursa, Diyarbakır, Karaman, 

Artvin, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Kilis, Osmaniye ve Zonguldak’a göç ediyorlar. 

• Dünyada 1.1 milyar tarım işçisi 

• 450 milyonu mevsimlik/gezici 

• Türkiye’de 6.3 milyon tarım işçisi 

• Yaklaşık yarısının mevsimlik işçi olduğu tahmin ediliyor. 

• TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri’ne göre, tarım sektörü yüzde 24.8 ile, hizmet 

sektöründen sonra 2. sırada. Tarımı sanayi ve inşaat sektörleri takip ediyor. 

• Mevsimlik işçi göçü süresi, ağırlıklı olarak 4 ay ve üzeri. İki kişiden biri doğduğundan 

bu yana mevsimlik tarım işçisi 

• Yüzde 60’ı  yoksulluk sınırı altında gelire sahip. 

• Türkiye’de 4 kişiden 1’i tarımda istihdam ediirken Şanlıurfa ve Adıyaman’da bu oran 

daha fazla. 

 

“Mevsimlik Tarım İşçileri ve Ailelerinin Sağlığının Geliştirilmesi Programı” kapsamında, 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Harran Üniversitesi tarafından Adıyaman ve 

Şanlıurfa’da ikâmet eden toplam 1.021 aileyi kapsayan bir araştırma yapıldı. Toplam 7 bin 

165 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 60'ından 
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fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor. En az yüzde 80’inin çalışma hayatına ilişkin sosyal 

güvencesi bulunmazken, ailelerin yüzde 70’e yakını tarlalarda çocuklarıyla birlikte çalışıyor. 

 

Harran Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi (UNFPA) 

yürütücülüğünde Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Tekfen Holding 

iştiraklerinden Toros Tarım ve Hollanda Büyükelçiliği’nin katkılarıyla geliştirilen 

“Mevsimlik Tarım İşçileri ve Ailelerinin Sağlığının Geliştirilmesi Programı” zorlu koşullarda 

çalışan ve yoksullukla mücadele eden mevsimlik göçebe tarım işçilerinin özellikle 

hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre en tehlikeli iş alanlarından biri olarak tanımlanan tarım 

işçiliğinin Türkiye’de yaklaşık yüzde 50’sini kapsayan mevsimlik tarım işçilerinin  sağlık 

düzeylerinin iyileştirilmesini hedefleyen  “Mevsimlik Tarım İşçileri ve Ailelerinin Sağlığının 

Geliştirilmesi Programı”na 5 yıl için yaklaşık 1 milyon dolar kaynak harcandı. 

 

Ekonomik, sağlık, güvenlik, barınma, eğitim ve sosyal alanlarda sorunlar 

Öncelikle ilk adımları yerel proje olarak atılan programın başlangıcında; Birleşmiş Milletler 

Nüfus Fonu (UNFPA) ve Harran Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, mevsimlik 

tarım işçilerinin dörtte üçü çalıştıkları tarlalarda sağlıklı koşullarda banyo ve tuvalet ihtiyacını 

karşılayamıyor. Mevsimlik tarım işçilerinin yaklaşık üçte ikisi sağlık hizmetlerine ve temiz 

içme-kullanma suyuna erişememe, yetersiz beslenme, yarısından fazlası elektriğe erişememe, 

ücretlerin zamanında ödenmemesi, okula gidememe gibi sorunlar yaşıyor. Bir başka deyişle 

bu grupta yer alan erkekler, kadınlar ve çocuklar üretimde aktif rol üstlenmelerine karşın, 

sağlık, eğitim, barınma, beslenme gibi evrensel insan haklarına 21 inci yüzyılın gerektirdiği 

düzeyde erişememektedirler. Bu da kamu hizmetlerine erişimde, insan hakları temelli 

yaklaşım yönünden sınırlılıklara ve kırılmalara neden olmaktadır. 

 

“Mevsimlik Tarım İşçileri ve Ailelerinin Sağlığının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında, 

Türkiye’de tarım sektöründe çalışanların yaklaşık yarısını teşkil eden mevsimlik tarım 

işçilerinin, sağlık, güvenlik ve sosyal alanlarda yaşadıkları sorunların çözümü için sektörler 

arası işbirliğine yönelik önerilerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine dönük adımlar atıldı. 

Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları temel sorunların çözümüne dönük bilinçlendirme 

programları ile başlayan program ile çoğu kadın mevsimlik tarım işçilerinden din 

görevlilerine, sağlık hizmetleri sunucularından ilgili kamu görevlillerine, muhtarlara, iş 

aracılarına ve toprak sahiplerine dönük eğitim programları düzenleniyor. 
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Dünyada işgücünün yarısı (1.3 milyar kişi) tarımda istihdam edilmekte, yüz tarım işçisinden 

40’ı mevsimlik gezici tarım işçisi  sürdürülebilir tarımsal üretimin kalbini oluşturmaktadırlar. 

Hastalık ve kaza-yaralanmalar  nedeniyle tarım; inşaat ve madencilikle beraber en tehlikeli üç 

iş kolundan biridir. 

Son 10 yılda dünyada diğer sektörlerde kaza ve ölümler azalırken, tarım sektöründe artış 

görülmektedir. 

Eksik kayıt sistemine rağmen her yıl tarımda yaralanma ve tarım ilacı zehirlenmesi rapor 

edilmektedir. 

Tarım toplumlarında öne çıkan sağlık sorunları 

1.Bulaşıcı hastalıklar  

2.Üreme sağlığı sorunları  

3. Solunum sistemi hastalıkları 

4. Kas iskelet sistemi hastalıkları 

5. Kaza ve yaralanmalar 

6. Cilt hastalıkları 

7. Kanserler       

8. Sinir sistemi hastalıkları 

9. Ruhsal bozukluklar 

Çocuk ve Ergenlerle  İlişkili Riskler 

Çalıştırılma 

Eğitimden-okuldan uzak kalmaları 

Sağlık Bilgisi ve Hizmetine erişim kısıtlı 

Erken evlilik , şiddet ve üreme sağlığı 

İş kazaları 

Kamu hizmetlerinin kullanımı 

Tarlada çalışırken sağlık hizmetine erişim güçlüğü 

Okul sorunları 

Sosyal güvence sorunları 

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının dışında kalmaları (kendi-nam ve hesabına çalışanlar) 
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Tarımda risk altındaki gruplar 

Gezici olanlar 

Çocuklar ve Gençler 

Üreme çağındakiler ve özellikle kadınlar (15-49) 

Yaşlılar ve engelliler 

Hastalıkları ve erken ölümleri önleme 

Risk azaltma  

Hastalık/sağlık sorunlarına doğrudan neden olan faktörlerin kontrolü 

Çevresel risklerin belirlenmesi ve kontrolü 

Kişilere sağlıklı yaşam davranışı kazandırma 

Sağlık hizmetine erişimi sağlama 

Stratejik Yaklaşım 

Bireysel Güçlendirme ve Geliştirme 

Toplumun ve Kanaat Önderlerinin Desteğinin Sağlanması 

Sağlık Hizmet Sunumu ve Kullanımının Güçlendirilmesi 

Sektörler Arası İşbirliği 

Sürekli Farkındalık ve Savunuculuk 

MMevsimlik Tarım İşçilerini Güçlendirme  Hizmet Sunumunu Güçlendirme 
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• Sağlık aracısı yetiştirme 

• Tarım iş aracılarının eğitimi  

• Akran eğitimi 

• Halk eğitim materyali geliştirme   

• Yönetici farkındalık eğitimleri 

• Aile sağlığı merkezleri için 

farkındalık ve eğitim programı 

geliştirme  

• Toplum sağlığı merkezleri için 

eğitim programı geliştirme 

• Sağlık personeli mezuniyet öncesi 

eğitim modülü geliştirme 

• Din görevlisi eğitim modülü 

geliştirme 

• Medya temsilcileri eğitim 

programı geliştirme 

 

Sağlık Aracıları Modeli ile 

Sağlık kurumunu ziyaret 3.4 kat ,   

Demir hapı kullanma 5 kat,  

Tetanoz aşısı 5.2 kat,   

Çocukluk dönemi aşıları 6.8 kat,   

Fenilketanuri ve işitme taraması 4.5 kat, 

Tıbbi gebeliği önleyici yöntem kullanımı 3.5 kat arttı, sağlık personeline güven arttı. 

Yasal Düzenlemeler 

İlgili Başbakanlık Genelgesi 

Tarım İş aracılığı yönetmeliği 

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım 

Yurtlarına Dair Yönetmelik 

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Yönetmeliği 

2015’te öngörülen çalışmalar 
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1. Tarım alanlarında temel sanitasyon kurallarına ilişkin yasal düzenlemenin hazırlanması ve çiftçi 

destekleme sistemine entegre edilmesi, 

2. Yöneticilerde farkındalık geliştirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı hizmet-içi eğitim 

programlarında  standart bir eğitim modülünün yer almasının sağlanması, 

3. Tarımsal üretimin yoğun olduğu illerin Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri 

Şubelerinden seçilecek sağlık çalışanlarının etkisi kanıtlanan eğitim programı kullanılarak eğitime 

alınması, 

4. Tıp Fakülteleri ile Hemşirelik ve Sağlık Yüksekokullarında hazırlanan modülün mezuniyet 

öncesi eğitim programlarında yer almasının sağlanması, 

5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle tüm tarım iş aracılarının kayıt altına alınması 

ve belgelendirme sürecinde hazırlanan modül esas alınarak eğitimlerinin yapılmasının zorunluluk 

haline getirilmesi, 

6. Toplum Yararına Çalışma Kapsamında mevsimlik tarım işçileri arasından Toplum Sağlığı 

Aracısı yetiştirerek sisteme entegre edilmesinin sağlanması, 

7. Tarımsal üretimin yaygın olduğu illerde etkisi kanıtlanan din görevlisi sağlık eğitimi 

programının Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Müftülük işbirliği ile uygulanmasının sisteme entegre 

edilmesi 
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ÇOCUK HAKLARI BAKIŞ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ: MEVSİMLİK 

TARIMDA ÇOCUK 

İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN POLİTİKA ÖNERİSİ* 

 Dilek KARAGÖZ, UNICEF Çocuk Koruma Program Sorumlusu 

Nisan, 2015  

Bu not, Yerel Düzeyde Çocuk İhmalini ve İstirmarını Önlenme Çalıştayı-II kapsamında 1 

Nisan 2015 tarihinde yapılan Çocuk Hakları Bakış Açısından Türkiye’de Çocuk İşçiliği: 

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi için Politika Önerisi sunumuna ilişkindir.  

Mevsimlik tarımda çocuk işçiliği, mevsimlik tarım işçiliği ile geçimini sağlayan Türkiye’nin 

en yoksul kesimi içinde yer alan ailelerde sıklıkla görülmektedir. 15 yaşından küçük 

çocukların çalıştırılmasını sınırlayan 4857 sayılı yasanın uygulanması ve hizmet sunumuna 

ilişkin sıkıntılar, yeniden üretilen sosyal normlar ve kurumlararası koordinasyon eksikliği, 

mevsimlik tarım işçisi ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve en nihayetinde çocuk 

işçiliğinin önlenmesi konusunda karşılaşılan temel güçlükler olarak değerlendirilmektedir.  

UNICEF’in ulusal ve uluslararası olmak üzere yürüttüğü, izlediği tüm çalışmalar ışığında, 

UNICEF Türkiye Ofisi, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi için Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini (BMÇHS) temel alan, ilgili maddeleri hatırlatan 

stratejik önceliklendirmeler belirlemiş ve bir politika önerisi oluşturmuştur. Bu çerçevede, 4 

stratejik öncelikten söz edilmektedir: Ekonomik ve finansal destek, toplumsal normları ve 

ayrımcı uygulamaları gözden geçirmek, hızlandırılmış eğitim modelleri ve iş prensiplerinin 

gözden geçirilmesi.   
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Politika önerisi, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenebilmesi için bu dört önceliğin eş 

zamanlı olarak gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir.   

1. Ekonomik ve Finansal Destek  

Çocuk işçiliğinin ana nedenlerinden biri yoksulluktur ve TUİK verilerine göre Türkiye’de 

“aile gelirine katkı sağlamak (%45)” çocuk işçiliğinin nedenleri arasında üst sıralarda yer 

almaktadır. Onu “ailenin ekonomik faaliyetlerine katılma (%28)” ve “mesleki beceri elde 

etme (% 15)” izlemektedir.   

Ekonomik ve finansal destek konusunda Türkiye Hükümetinin ailelere okula devam ve 

düzenli sağlık kontrolleri şartıyla sağladığı Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) önemli 

görülmektedir. Ancak transferden yararlanan ve potansiyel yararlanıcı ailelerin ŞNT 

koşulların ile ilgili yeterli bilgi sahibi olması, transferin miktarının mevsimlik tarımda günlük 

yevmiye ortalamaları da dikkate alınarak arttırılması gerekmektedir.  

2. Toplumsal Normları ve Ayrımcı Uygulamaları Gözden Geçirmek  

Toplumsal normlar hem mevsimlik tarım işçiliği ile geçinen ailelerin hem de onlar dışında 

kalan aileler ve toplumun geneli üzerinden değerlendirilmelidir.   

Mevsimlik tarım işçiliği ile geçimini sağlayan ailelerin ebeveynleri, çocuklarının da bu 

mesleği sürdüreceklerini varsayarak tarım işçiliğine küçük yaşlarda başlamalarını, bir meslek 

edinmeleri ve çalışma koşullarına erkenden adapte olmaları açısından yararlı görmekte; bu 

durumun çocukların eğitim, boş zaman, oyun, sağlık gibi temel haklarından mahrum 

olmalarına neden olacağını düşünmemekte/düşünememektedirler. Benzer bir perspektifle 

kimi kamu çalışanlarının ve genel olarak kamunun mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmanın 

çocukların aleyhine sonuçlar doğuracağına ilişkin farkındalığının düşük olduğu saha 

ziyaretleri sırasında gözlenmiştir.   

Eğitime devam şansı olan/verilen mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının gittikleri 

okulda yaşıtları ve öğretmenlerinin ayrımcı tutum ve davranışları ile karşılaştığı, sözlü ya da 

fiziksel şiddete maruz kalabildikleri; “kirli”, “tembel” ve “başarısız” olarak nitelendirildikleri 

de gözlenmiştir.    

Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda eğitime devamın ve toplumsal 

etkileşimin sağlanabilmesi için sosyal normların dikkatle gözden geçirilmesi ve hem 

mevsimlik tarım işçisi ailelerin ve çocuklarının hem de eğitim-öğretim ortamlarında bulunan 

tüm aktörlerin bu konuda desteklenmesine ihtiyaç vardır.   

3. Hızlandırılmış Eğitim Modelleri  

Hızlandırılmış eğitim modeli özellikle mevsimlik tarımda çalışan ve mevsimsel göç esnasında 

ailelerine eşlik eden çocuklar için oldukça önemlidir. Mevsimlik tarım işçiliği ile geçinen 

aileler, mevsimine göre farklı illerde farklı ürünlerle ilgili tarımsal faaliyetlere katılmak üzere 

yılın 9-10 ayı evlerinden uzak kalabilirler. Bu süre zarfında çocuklar tarlada (ürüne göre 

değişse de çoğu zaman ebeveynleri ile aynı ücretle) çalışarak ya da aileleri ile kaldıkları 

çadırlarda kendilerinden küçük kardeşlerine bakarak aile gelirine katkıda bulunurlar. Bu 

nedenle çocukların çoğu, yalnızca aileleri ile memleketlerinde iken okula devam 

edebilmektedir. Üstelik okula devam edemedikleri sürenin uzunluğu nedeni ile akranlarından 
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her yıl giderek daha geri kaldıkları için eğitimlerine devam etme istekleri de gittikçe 

azalmakta, kimi durumlarda oluşan fark nedeni ile devam etmeleri mümkün olmamaktadır.    

Araştırmalar, ailelerin kendi kazandıkları para ile hayatta kalamadıkları sürece çocuklarının 

emeğine ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Bu nedenle, memleketlerindeki yurt imkanları 

veya varılan illerdeki mobil okullar, çocukların tarımda çalışmayı bırakması için yeterli 

olmayacaktır.   

Çocukların öğrenme çıktılarına katkı sağlayacak hızlandırılmış eğitim modelleri, çocukların 

eğitimde yaşıtlarına yetişmesini sağlayacak en iyi yöntemdir. Bu öncelik, çocuk işçiliğini 

ortadan kaldırmak açısından doğrudan bir etki yaratmaktan ziyade aileleri çocuklarını 

tamamen okuldan almaktan vazgeçirmek, çocukları için mevsimlik tarım işçiliği dışında da 

seçenekler olabileceğini düşünmelerini kolaylaştırmak açısından önemlidir.   

4. İş Prensiplerinin Gözden Geçirilmesi  

Türkiye, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, ILO 138 No’lu Asgari Yaşa İlişkin 

Sözleşme ve ILO 182 No’lu Çocuk İşçiliği’nin En Kötü Biçimlerine Dair Sözleşme de dahil 

çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen başlıca tüm uluslararası sözleşmelere taraftır. 

Ancak mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda yasal düzenlemelere ilişkin 

uygulamalar sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle yasaların iş prensipleri ile desteklenmesine 

ihtiyaç vardır. Ürünün tarladan fabrikaya ve pazara uzandığı üretim süreçlerinin detaylı takibi, 

süreçlerde çocuk işçilerin yer almamasını sağlamak için önemlidir. Örneğin, fındık hasadında, 

nihai alıcıların çocuk işçi eli değmemiş fındık satın alma talepleri, fındık ihracatçılarını kendi 

tedarik zincirlerini sorgulamaya sevk etmiştir. Kendi iş uygulamalarındaki bu gözden 

geçirme, fındık hasatında çocuk işçiliğinin yaygın olduğu illerde çocuk işçiliğine dair 

bilinçlenmenin oldukça başarılı olduğunu kanıtlamıştır.  

Tedarik zincirinin her bir halkası için çocuk işçiliğini engelleyen iş prensiplerinin 

benimsenmesi, her bir halkadaki işverenin kendi iş prensiplerini gözden geçirmesini teşvik 

edecektir.  

Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi için yürütülecek tüm çalışmalara zemin 

olması bakımından BMÇHS ve özellikle doğum kaydı, ad ve vatandaşlık hakkı ile ilgili 7. 

maddesi; sığınmacı çocuklarla ilgili 22. maddesi; yeterli yaşam standardı ile ilgili 27. 

maddesi; eğitim hakkı ile ilgili 28. maddesi; serbest zaman, oyun ve kültürel haklar ile ilgili 

31. maddesi ve çocuk emeği sömürüsü ile ilgili 32. maddesinin dikkate alınması önemlidir. 

Çocuk işçiliğinin önlenmesi adına yürütülen çalışmalar, yukarıda sıralanan önceliklerin her 

birinin eş zamanlı olarak hayata geçirilmeye çalışıldığı noktada beklenen etkiyi 

yaratabilecektir. Yalnızca ekonomik destek çocukların eğitimlerinin sürdürülmesi için yeterli 

olmadığı gibi yalnızca eğitim ortamlarında mevsimlik tarımda çocuk işçiliğine ilişkin sosyal 

normların ve çocuklara yönelik ayrımcı tutum ve davranışların gözden geçirilmesi de tedarik 

zincirinin ayrıntılı takibi yapılmadıkça mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi için 

yeterli olmayacaktır.   

Dilek Karagöz                                                             Iraz Öykü Soyalp   

Çocuk Koruma Program Sorumlusu                     Sosyal Politika Sorumlusu  

UNICEF Türkiye                                                        UNICEF Türkiye  
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Mevsimlik Tarım İşçisi Çocukların Karşılaştıkları Hak İhlalleri 

Şahin ANTAKYALIOĞLU 

Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı  

ÇOCUK ADALET SİSTEMİ ve UYGULAMADAKİ SORUNLAR 

Çocuk Koruma Kanunu korunma ihtiyacı olan çocuk ve suça sürüklenen çocuk olarak iki 

sınıflandırma ile kanunun kişi yönünden kapsamını belirlemiştir. Korunma ihtiyacı olan çocuk 

bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, 

ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuğu ifade ederken suça sürüklenen 

çocuk kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya 

kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen 

çocuğu ifade etmektedir.  

Kanuna göre suç işlememiş çocuklar, haklarında suç işlediği iddiası ile soruşturma 

yapılırken suça sürüklenen çocuk olarak adlandırılmaktadırlar. Nitelendirmenin suça 

sürüklendiği ispat edilen çocuklar için korunması yerinde olacaksa da henüz yapılacak 

soruşturma ve kovuşturma neticesinde suç işlediği kesin olmayan çocuklar için suça 

sürüklenen çocuk ifadesinin yerinde olmadığı kanaatindeyiz. Çocuklar mağdur, tanık, 

korunma ihtiyacı içinde olma veya suça sürüklenme iddiası gibi sebeplerle adalet sistemi 

içinde yer alsa da sadece bir “sıfat” ile nitelendirmek mümkün değildir. Nitekim suça 

sürüklenmiş olan çocuk aynı esnada mağdur olabilmektedir. Çocuk yargılamasına hangi 

sebeple dahil olursa olsun çocukların hepsi korunma ihtiyacı içerisinde olabilirler.  

Esas olarak çocuk hakimi çocuğun hangi nitelendirmeyle sisteme dahil olduğuna bakmaksızın 

sadece çocuğun bütün gereksinimlerini dikkate alarak tedbirlere hükmetmelidir. Koruyucu ve 
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destekleyici tedbir kararlarında yaşanan en önemli sıkıntılar tedbirlere göre yaş kıstasının 

uygulamaya yerleşmeye başlaması, meslek elemanlarının sayısal ve niteliksel yetersizliği, 

çocuğun özel hayatının gizliliğinin korunmaması, tedbire hükmetme süresinin uzun olması, 

mahkeme kararlarındaki tedbir niteliğinin belirsizliği, tedbirin izlenmesi ve değerlendirilmesi, 

tedbire uygun davranmayan çocuğa yönelik destek mekanizmasının olmaması, tedbir 

kararlarının infazı için ilgili kuruma gönderilmesi ve koordinasyonsuzluk olarak kendini 

göstermektedir. Birer örnek ile sıkıntıları somutlaştırmak gerekirse eğitimine devam 

edemeyen mecburi eğitim çağı dışındaki babasının velayetindeki bir çocuk, babasının izin 

vermemesi sebebiyle eğitimine devam edemiyorsa ve mahkemeye başvuruluyorsa çocuk 

hakkında eğitim tedbiri vermek gerekecektir.  

Çocuk mahkemeleri eğitim tedbirini mecburi eğitim çağında olan çocuklar için öngörülen bir 

tedbir olarak sınırlı tutarak şekillendiremez. Çocuğun mecburi eğitim çağı dışında olması 

veya velayetinin düzenlenmiş olması yahut başvuranın ASPB veya cumhuriyet savcısı yerine 

avukat veya çocuğun kendisinin olması tedbire hükmedilmesi önünde engel teşkil 

etmeyecektir. Çocuk hakimine yapılan bildirim ile hakim resen tedbire 

hükmedilebilecektir. Çocuk hakiminin mecburi eğitim çağında olmadığı için eğitim tedbirine 

hükmetmemesi çocuk hukukunun özü ile bağdaşmamaktadır. Bir çocuğun korunma ihtiyacı 

olduğu fark edilmiş ise çocuklar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin tedbiri uygulamak 

gerekecektir. Nitekim daha önce de değindiğimiz üzere Çocuk Koruma Kanunu daha erken 

yaşta ergin olsa bile 18 yaşını tamamlamamış bireyleri çocuk olarak kabul etmiş ve bir ayrım 

gözetmemiştir. Hiç eğitim almamış veya zorunlu eğitimini yarıda bırakmış, zorunlu eğitim 

yaşını tamamlamış olup haklarında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen çocukların; 

eğitimlerini sürdürebilmeleri, kapasitelerini geliştirebilmeleri, iş ve meslek edinebilmeleri 

amacıyla gerekli önlemlerin alınması hususunda Millî Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne sorumluluk 

verilmiştir. Tedbirlere dair uygulamada yaşanan bir diğer sıkıntı izleme ve değerlendirmedir.  

Çocuk Koruma Kanununa göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının 

uygulanması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca verilen tedbir kararları ilgili 

mahkemece takip edilmektedir. Ancak bir çocuk hakkında aynı tedbire farklı mahkemelerce 

hükmedilmesi mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla aynı nitelikteki tedbirin farklı 

mahkemelerce uygulanmasının izlenmesi tekrarlanmaya sebep olduğu gibi, uzmanlarca 

çocuğun takibinin zorlanması, tedbiri uygulayan kurumun aynı işlemleri tekrara düşerek 

yapması ve çocuğun ihtiyacı doğrultusunda yararı için hükmedilmiş olan tedbir çocuk için 

deyim yerindeyse eziyete dönebilmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi açısından UYAP 

(Ulusal Yargı Ağı Projesi) kapsamında bir kayıt sisteminin oluşturulması yerinde olacaktır. 

Meslek elemanlarının yetersizliği, hükmedilen tedbirin ifasında kendisini göstermektedir. Hali 

hazırda boş uzman kadrosunun bulunmasına rağmen sayısal yetersizlik devam 

etmektedir. Sayısal yetersizlik kendini özellikle danışmanlık tedbirinde göstermektedir. 

Hakkında tedbire hükmedilen çocukla veya çocuğa bakmakla yükümlü kişi ile düzenli 

görüşülmesi gerekirken uygulamada personel yetersizliğinden mahkemeye 3 aylık raporların 

sunumundan önce çocukla veya tedbire hükmedilen kişi ile görüşülmektedir. 3 ayda bir 

görüşme ise Çocuk Koruma Kanunun özü ile bağdaşmamaktadır. Uygulanan tedbir ile çocuğa 
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veya tedbire hükmedilen kişiye yarar sağlaması, çocuğu desteklemesi neredeyse 

imkansızdır. Tedbir kararlarının uygulanması, takibi ve denetimi sürecinde sosyal 

çalışmacıların yeterli sayıda olmadığından bahisle mazeret söz konusu olamayacaktır. Çocuk 

Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması 

Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesine göre mahkemeler sosyal çalışma görevlilerinin 

bulunmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında fiili ya da hukuki bir engel 

bulunması hâlinde, Çocuk Koruma Kanunu’nun 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında 

öngörülen nitelikleri haiz olmak şartıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya 

serbest meslek icra eden sosyal çalışma görevlilerinin, inceleme için görevlendirilebileceği 

belirtilmektedir. 

2006 yılında Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen 

çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, bu kararların yerine 

getirilmesinde kurumların görev ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri barındıran yönetmelik 

çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğe göre il ve ilçelerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine 

getirilmesinde kurumlar arasında bağlantı, uyum, düzen ve eşgüdümün sağlanmasına yönelik 

kurulların oluşturup düzenli toplanılması gerekirken bir çok il ve ilçe de koordinasyon 

toplantılarının yapılmadığı, ya da uzun aralıklarla toplantılarının yapıldığı, yapılan 

toplantılarında verimli olmadığı, yönetmeliğe göre toplantılara katılması gereken kişilerin 

tamamının katılmadığı ve karar alınamaması gibi sebeplerle verimsiz olduğu çocuk adalet 

istemi çalışanlarının bir çoğunun bu tür bir koordinasyon kurulunun varlığından habersiz 

olduğu gözlemlenmiştir.  

Mevzuatta çocukların yararına olması hedeflenerek yapılan kimi düzenlemeler çocukların 

aleyhine uygulamalara sebep olmaktadır. Çocuk Koruma Kanunu’nda düzenlenen suça 

sürüklenen çocuğun ifadesinin alınmasının, bizzat Cumhuriyet Savcısı tarafından 

gerçekleştirilmesi zorunluluğu ele alındığında çeşitli durumlarda çocuk aleyhine olduğu 

açıktır. Yasa koyucu çocuğun üstün yararını gözeterek, çocuğa özgü makam olarak 

belirlediği, çocuk yargılaması konusunda uzman savcı tarafından ifadenin alınmasının yerinde 

olduğunu düşünerek düzenlemeyi yapmıştır. Ancak mesai saatlerinin bitiminden itibaren 

nitelikli olmayan çoğu suç tipinden kaynaklı kolluğun çocuk birimlerine getirilen suça 

sürüklenen çocuk bir sonraki gün mesai saatlerine kadar gözaltında kalabilmektedir. Çocuğun 

sadece ifadesinin alınması için çocuk gözaltına alınmakta, geceyi kolluğun çocuk birimlerinde 

geçirmektedir. Kimi zaman da çocuklar bir sonraki gün alınmak üzere aileye teslim 

edilmektedir. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcılarının ve ilgili 

personelin çalışma saatlerinin veya sisteminin yeniden yapılandırılması gerekir. 

 

Çocuk Adalet Sistemi kapsamında çalışan meslek elemanlarının nitelikli eğitimler alması ve 

süreç içerisinde izleme yapılması, denetim yapacak kişilerin asgari standartları bilmesi ve 

cezasızlığa mahal vermeyecek şekilde işlem yapması gerekir. 

 

Çocuk Mahkemeleri ise koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını yeteri düzeyde 
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takip etmemekte hatta bazı dosyaların kapağını aylar/yıllarca açmadıklarını görebilmekteyiz. 

Çocuk mahkemelerinden bir tanesi çocuğun tedbir dosyasını incelemek istediğimizde 

vekaletnamemiz olmasına rağmen dosyayı incelettirmek istememiştir. Dosya kapsamında 

verilen tedbirlerin uygulanmadığını ve bunu denetleme görevi olduğunu söylememize rağmen 

'bu dosyalar gizlidir veremeyiz' cevabını aldık. Halbuki dosya kapsamındaki aksaklıkları en 

başta kendisinin gidermesi gerekirken biz avukatlarında görevlerini yapmasının önüne 

geçmiştir. Bunun üzerine tedbir kararlarını yerine getirmeyen, ihmal eden görevliler hakkında 

hem hukuki hem cezai sorumluluk söz konusu olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLİĞİ VE ÇOCUKLAR-II 

Panel Başkanı: Necmi ÖZEN 

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Çalışmaları ve Çocuk İşçiliği İzleme 

Lütfiye KARADUMAN 

                     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü 

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Çalışmaları 

Mücahit AKGÜN 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı 

 

Sağlık Bakanlığı’nın Çalışmaları 

Kanuni KEKLİK 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Toplum Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı 

 

TÜRKİYE’DE  “ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİ” KONUSUNDA YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

& 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İZLEME SİSTEMİ 

Lütfiye KARADUMAN 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Çalışma Genel Müdürlüğü 

Çocuk işçiliği gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi, tüm önleme 

çalışmalarına rağmen ülkemizde de önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Çalışan 

çocuklar çoğu zaman okula devam edememekte veya zorunlu eğitimlerini yarıda bırakmakta 

ve dolayısıyla, ileriki çalışma yaşamları için gerekli olan donanımdan yoksun kalmaktadır. Bu 

durum sadece çocuğun yetişkin olarak sürdüreceği daha sonraki yaşamını olumsuz yönde 

etkilemekle kalmayıp, ülkenin üretkenlik düzeyini de olumsuz etkilemektedir.  

Çocuk İşçiliği Nedir? 

Çocukların çalışması (child work), çocuklar için zararlı olmayan ve eğitimsel fırsatları 

engellemeyen çalışmadır. Çocuk işçiliği (child labour) ise  temelde eğitim hakkı olmak üzere 

çocuğun diğer haklarına sahip olmasını engelleyen, onun sağlığına, fiziksel ve psikolojik 

gelişimine zarar veren bir çalışma biçimidir. 

Türkiye’ de yürütülen Çocuk İşçiliğini Önleme Çalışmaları 

Türkiye, 1992 yılında Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (IPEC) 

Protokolünü imzalayan ilk altı ülkeden biridir. Yapılan çalışmaları;  
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- IPEC Dönemi 1992-2008  

- IPEC Sonrası 2008-2015 

olmak üzere iki dönemde incelemek yararlı olacaktır. 

IPEC Döneminde Elde Edilen Kazanımlar ( 1992-2008) 

• Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme  (1994) 

• İstihdama Kabulde  Asgari Yaşa İlişkin 138 sayılı ILO Sözleşmesi (1998) 

• 182 sayılı Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesi İçin Acil Önlemler 

Sözleşmesi (2001) imzalanmış, 

• Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Ulusal Politika ve Program Çerçevesi 

(2005) hazırlanmıştır. 

• Kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar (işçi işveren sendikaları), uluslararası 

kuruluşlar ve diğer sivil toplum kuruluşları işbirliği ve koordinasyon içinde çalışma 

geleneği kazandılar. 

• Kamu kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşlarda önemli oranda çocuk işçiliğiyle 

mücadele  kapasitesi oluştu. 

• Toplumdaki bilinç düzeyi önemli oranda arttırıldı.  

• Çocuk İşgücü istatistiklerinde önemli oranda azalma kaydedildi. 

• Türkiye, 2006 yılında ILO Genel Kurulunda; çocuk işçiliği ile en iyi mücadele eden 3 

ülkeden biri seçildi. 

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Zamana Bağlı Ulusal Politika ve Program Çerçevesi 

Bakanlığımız tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 182 sayılı sözleşmesinde belirtilen 

doğrultuda, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla  “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin 

Zamana Bağlı Ulusal Politika ve Program Çerçevesi” 2005 yılında hazırlanmıştır. Bu program 

ile çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetlerin, bütüncül, katılımcı ve 

takvimlendirilmiş bir ulusal program çerçevesinde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Program 

çerçevesinde çocuk işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler ve faaliyetler ile bunları 

uygulayacak kurum ve kuruluşlar ile sorumlulukları belirlenmiştir. 

Hazırlanan bu program ile çocukların çalışma yaşamına girmesinde temel nedenleri oluşturan 

yoksulluğun ortadan kaldırılması, eğitimin kalitesinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması, 

toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması gibi geniş kapsamlı tedbirlerle başta çocuk 

işçiliğinin en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin 10 yıllık bir süre (2005-2015) 

içinde önlenmesi temel hedef olarak belirlenmiştir. 
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Programa göre öncelikli hedef gruplar;  “Sokakta Çalışma, Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmelerde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma, Tarımda Aile İşleri Dışında, Ücret Karşılığı 

Gezici ve Geçici Tarım İşlerinde Çalışma” olarak belirlenmiştir. 

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi’nin 

uygulanmasına destek vermek üzere kamu kurumları, işçi ve işveren konfederasyonları ve 

sivil toplum kuruluşları geliştirdikleri projeleri, 2005 yılı başından itibaren birçok ilimizde 

uygulamaya koymuşlardır. Yapılan çalışmalarla çocuk işçiliği ile mücadelede önemli adımlar 

atılarak bilgi birikimi, deneyim ve önemli oranda toplumsal bilinç oluşmuştur.  

2015 yılı içinde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program 

Çerçevesi güncellenecektir.  Güncelleme yapılırken koordinasyon ve işbirliğini esas alan, 

bütçesi, süresi ve yaptırımları olan ve uygulanmasını sağlayacak ikincil mevzuat düzenlemesi 

ile desteklenen bir eylem planı olarak hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 

IPEC Sonrası Çalışmalar ve Kazanımlar 2008-2015 

Çocuk işçiliğini önleme konusundaki kararlılık, konunun birçok politika ve strateji belgesine 

dahil edilmesiyle gösterilmiştir. Çocuk işçiliğinin öncelikler arasına alındığı ve çeşitli 

tedbirler öngörülen bazı belgeler; Kırsal Kalkınma Planı (2009-2013), Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı Stratejik Planı    (2009-2013) (2014-2018), 9-10. Kalkınma Planları 

(2007-2013) (2014-2018), Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013-2017) 

ve Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023)dir. 

2008-2011 yılları arasında Bakanlığımız tarafından Ankara’da “Sokakta Çalışan Çocukların 

Ebeveynlerine Mesleki Beceri Kazandırma ve Farkındalık Artırma” çalışmaları 

yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda ailelerin özellikle ailenin kadınlarının istihdama 

katılmasıyla çalışan çocukların büyük oranda çalışma yaşamından çekildiği görülmüştür. 

Bakanlığımız ve ilgili tarafların katkılarıyla “Fındık Üretilen İllerde Çocukların Fındık 

Bahçelerinden Uzak Tutulması Eylem Planı (2011)” hazırlanmıştır. Eylem planı 

kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak konakladığı yerlerde tarım işçilerinin 

çocuklarına yönelik hizmetler sağlayan projeler yürütülmüş,  başka kurumların yaptıkları 

projeler de desteklenmiştir. 

“Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika Program Çerçevesi”nin etkin olarak 

uygulanmasını ve böylece öncelikle en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin ortadan 

kaldırılmasına katkı sağlamak amacıyla 2012-2014 yatırım programı kapsamında “Çocuk 

işçiliğinin Önlenmesinde Yerel Kaynakların Etkinleştirilmesi Projesi” yürütülmüştür. 

Projede hedef gruplar: küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışan 

çocuklar, sokakta çalışan çocuklar, aile işleri dışında gezici geçici tarım işlerinde çalışan 

çocuklardır. 

Beş pilot ilde (Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli ve Ordu) Bakanlığımız Çalışma ve İş 

Kurumu İl Müdürlükleri bünyesinde çocuk işçiliği izleme birimleri oluşturulmuştur. Bu 

birimler aracılığıyla etkin bir izleme sistemi kurularak, ildeki diğer kurum ve kuruluşlarla 
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işbirliği ve koordinasyonu sağlamak suretiyle, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalar 

yürütülmüştür. 

Projenin uygulandığı 5 pilot ilde çalışan ve çalışma riski altında bulunan 2194 çocuk tespit 

edilerek kayıt altına alınmıştır. Proje süresince toplam 795 aile görüşmesi yapılmış çocuk ve 

ebeveynlere rehberlik ve yönlendirme hizmeti verilmiştir.   

Bu hizmetler; ailelerin İş - Kur ve HEM’lerinin mesleki eğitimlerine yönlendirilmeleri, 

ASPB’nın transferleri hakkında bilgilendirme, çocuk işçiliğinin olumsuz sonuçları hakkında 

bilgilendirme, çocuklar için mesleki eğitime yönlendirmeler gibi alternatifleri içermektedir. 

Bu projenin en temel özelliği kurumsal niteliği olan, sürdürülebilir ve tüm ülkeye 

yaygınlaştırılabilir bir çocuk işçiliği izleme sisteminin başlangıcı olmasıdır. 

Çocuk İşgücü İstatistikleri 

Çocuk işgücüne yönelik yapılan araştırma sonuçlarına bakıldığında da ülkemizde çalışan 

çocuk sayısında yıllar itibarıyla belirgin bir azalmanın olduğunu görülmüştür.  

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1994, 1999, 2006 ve 2012 yıllarında Çocuk İşgücü 

Anketi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar karşılaştırıldığında, yıllar itibariyle 2006’ya kadar 

ekonomik işlerde çalışan çocukların oranında büyük düşüşler gözlenmektedir. 6-17 yaş 

grubunda 1994 yılında ekonomik işlerde çalışan çocukların oranı %15,2 iken bu oran 1999 

yılında %10,3’e 2006 yılında ise %5,9’a düşmüştür.  

TÜİK’in 2012 Çocuk İşgücü Anketinin sonuçlara göre;  

Ekonomik faaliyette çalışan 6-17 yaş grubundaki çocukların istihdam oranı %5,9’dur. Bu yaş 

grubundaki  istihdam  oranı  2006 yılı sonuçlarına göre aynı düzeyde kalırken, çalışan çocuk 

sayısında 3 bin kişilik artış gerçekleşmiştir. Çocukların istihdam oranı, 6-14 yaş grubunda 

%2,6, 15-17 yaş grubunda ise %15,6’dır. Türkiye genelinde 6-17 yaş grubunda istihdam 

edilen çocukların %44,8’i kentsel, %55,2’si kırsal yerlerde yaşamakta olup, %68,8’i erkek ve 

%31,2’si ise kız çocuklarıdır. 

Çalışan çocukların %44,7’si (399 bin kişi) tarım, %24,3’ü (217 bin kişi) sanayi ve %31’i (277 

bin kişi) hizmet sektöründe yer aldı. Sektör bazındaki sonuçlar, 2006 yılı sonuçları ile 

karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 8,1 puan artarken, sanayi 

sektörünün payı 6,6 puan ve hizmet sektörünün payı ise 1,5 puan azalmıştır. 

İşteki duruma göre; çalışan çocukların %52,6’sı (470 bin kişi) ücretli veya yevmiyeli, 

%46,2’si (413 bin kişi) ise ücretsiz aile işçisidir. 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İZLEME SİSTEMİ 

Çocuk İşçiliği İzleme Nedir? 

Çocuk İşçiliği İzleme, çalışan ya da çalışma riski altında bulunan çocukları tespit etme, kayıt 

altına alma, rehberlik ve yönlendirme ile takip ve raporlama aşamalarından oluşan tüm ilgili 

tarafların işbölümü ve koordinasyonunu gerektiren bir süreçtir. 
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Temel amacı yapılan izleme sayesinde asgari çalışma yaşında olmayan çocukların işten 

çekilmeleri, yasal olarak çalışan genç işçilerin istismarının önlenmesi ve sağlık ve 

güvenliğinin sağlanmasıdır. 

Çocuk İşçiliği izleme ulusal ve yerel olmak üzere iki düzeyde gerçekleşir 

Ulusal düzeydeki paydaşlar; ilgili bakanlıklar, sosyal taraflar (işçi ve işveren sendikaları), 

üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, STK’lardır. Yerel Düzeyde ise Çalışma ve İş Kurumu il 

Müdürlükleri,  İl Milli Eğitim Müdürlükleri, ASPB İl Müdürlükleri,  Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıfları,  İl Özel İdareleri, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları , çalışan 

çocuklar, risk altındaki çocuklar ve aileleridir. 

Yerel faaliyetler iki aşamada gerçekleştirilir. 

1. İl düzeyinde koordinasyonu sağlamak amacıyla, mevcut kurullardan birine (İl 

İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, İl Koordinasyon Kurulu gibi) çocuk işçiliği 

izleme görevi vermek, 

2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ya da ASP İl 

Müdürlüklerinden birinde bir çocuk işçiliği izleme birimi oluşturulması 

gerekmektedir. Bu birimler;  Kurumsal olarak hiyerarşi, yetki, görev ve sorumluluklar 

açısından tanımlanmış, bütçesi olan, lojistik olarak desteklenen, iletişim, araştırma ve 

raporlama açısından yeterli kapasiteye sahip insan kaynağı ile oluşturulmalıdır. 

Çocuk İşçiliği İzleme Birimlerinin Temel Faaliyetleri 

• Tespit 

• İl düzeyinde kurumlar arası koordinasyon 

• Rehberlik ve yönlendirme 

• İzleme ve değerlendirme 

• Raporlama 

 

Tespit:  

Çalışan ya da risk altındaki çocuklar tespit edilerek kayıt altına alınır. Çocukların tespiti için 

kullanılacak araçlar:  

• İl düzeyinde yapılacak tarama araştırması (tüm sektörler)  

• İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan veriler (e-okul) (tüm sektörler) 

• İş müfettişleri ve SGK denetmenlerinin tespitleri (sanayi) 

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınan veriler (tüm sektörler). 
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• İl Emniyet Müdürlüğünün tespitleri (sokak) 

• Belediye zabıtasının tespitleri (sokak) 

• Jandarma (tarım) 

• Mobil ekipler (tarım-sokak) 

İl düzeyinde kurumlar arası koordinasyon 

Konuyla ilgili ilde görev yapan kurumlar (Mülki İdare, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve 

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, 

Jandarma, Belediye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve sivil toplum kuruluşları 

vb.) ile gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktır. 

İzleme ve Değerlendirme 

Bu aşama kendisine hizmet sunulan çocuk ve ailelerin bahse konu hizmetlere erişmeleri ve 

azami ölçekte yararlanmaları ile ilgilidir.  

Çalışan ve risk altında bulunan çocukların izlenmesi; işten çekilip eğitime devam ettiklerinin 

teyit edilmesi, kamu hizmetlerine erişiminin takibi ve kaydedilmesi anlamını taşımaktadır. 

Raporlama;  

Çocuk işçiliği izleme sistemi temel veri alınarak, tespitler ve verilen hizmetler ile sonuçlarını 

kapsayacak şekilde aylık, üç aylık ve yıllık raporlamalar biçiminde gerçekleştirilebilir.  

Bu raporlar ulusal düzeydeki izlemenin temel verisi olacaktır. 

Ulusal Düzeyde İzleme 

Merkezde, Bakanlıklar düzeyinde (UYK), yerel kaynaklardan gelen verilerin 

değerlendirilmesi şeklinde gerçekleşir. 

Çalışan ya da risk altındaki çocukların kimler olduğu, nereden gelip, nereye gittikleri, hangi 

tehlikelere maruz kaldıkları ile ilgili yerel düzeyde elde edilen veriler, sorunun nereden 

kaynaklandığını tüm seviyelerdeki karar alıcıların bilmesini, böylece uygun adımlar 

atabilmelerini sağlar.  

Bu veriler farklı hizmetlerin (eğitim, sağlık savunuculuk vb) sunulmasını sağlayan çocuk 

işçiliğinin önlenmesi ulusal eylem planlarında veri tabanı olarak da kullanılabilir. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Önemli sosyal sorunlardan biri olan “çocuk işçiliği” nin önlenmesi çalışmaları büyük ölçüde 

ulusal politika ve programlara dahil etme ve yerel sahiplenme ile yerel önleme kapasitelerinin 

oluşturulmasıyla mümkün görünmektedir. Bakanlığımız ulusal düzeyde işbirliği ve 

koordinasyonu sağlamakta, yapılan projelerle de çeşitli önleme modelleri ortaya koymaktadır.  
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TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 

MEVSİMSEL TARIM İŞÇİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA 

RAPOR 

 

Kanuni KEKLİK, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Toplum Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı 

 

Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısı bakımından önem arz eden sektörlerin başında 

tarım yer almaktadır. Altmış iki milyar dolara ulaşan tarımsal gayri safi yurt içi hasıla 

(GSYH) ile Türkiye, Dünya’da yedinci sırada, Avrupa’da birinci sırada bulunmaktadır. 

Ülkemizdeki istihdamın yapısı incelendiğinde tarım sektörünün payının son yirmi yılda 

yaklaşık % 50 azaldığı ancak halen, çalışan dört kişiden birinin tarım sektöründe istihdam 

edildiği görülmektedir. 

Kırsal alanda yaşayanların tarım dışı istihdam olanakları oldukça kısıtlı olup kadının 

tarım dışında iş olanağı çok az olmakta ve bu sektörde çalışanların büyük bir çoğunluğunun 

sosyal güvenlikten yoksun olduğu bilinmektedir. 

Yerleşik tarım istihdamı ile birlikte özellikle doğu ve güneydoğu illerinden, hasat 

mevsimi ve ürün çeşidine göre, çok sayıda ilimize, genellikle Nisan ayında başlayıp, Kasım 

ayında sona eren mevsimsel tarım işçisi göçü yaşanmaktadır. 

Ekonomik kazanç sağlamak amacı ile yaşadıkları yerlerden uzun süre ayrı kalan 

mevsimlik tarım işçilerinde, sosyoekonomik düzeyin düşük olması, sosyal güvencelerinin 

olmaması, sağlık okuryazarlıklarının yetersizliği ve göç olgusunun getirmiş olduğu 
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dezavantajlar gibi nedenlerden dolayı erken ölüm, sakatlık ve hastalıklar, toplum 

ortalamasından daha yüksek düzeyde görülmektedir.  

Bu ailelerin nüfusa kayıtla ilgili genel sorunları, sürekli yer değiştirmeleri, sağlık 

hizmetlerine erişim konusunda bilgi yetersizlikleri sağlık hizmetlerine erişimlerini de 

azaltmaktadır. 

Bölgeye özgü endemik hastalıklar, mevsimsel tarım işçileri aracılığıyla göç ettikleri 

yerlere taşınabilmekte; anne/çocuk sağlığı, bağışıklama ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi 

temel koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumunda sorunlar yaşanabilmektedir.  

Erken ölüm, sakatlık ve hastalıkların en fazla görüldüğü bu grubun temel sağlık 

hizmetlerine erişimini sağlamak, sağlık sorunlarını kontrol altına almak ev verilen hizmetleri 

sürdürülebilir kılmak büyük önem taşımaktadır. Bu dezavantajlı gruba sürdürülebilir hizmet 

sunumunun olmazsa olmazı da ilgili kurum ve kuruluşların konuyu bütüncül bir yaklaşımla 

ele almalarıdır. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve ilgili paydaşlar olarak 

mevsimlik tarım işçilerinin sağlığının geliştirilmesine yönelik çalışmalar aşağıda yer 

almaktadır: 

Bakanlığımız tarafından hazırlanan 2013-2017 Stratejik Plan’da nihai amaç 

“hakkaniyetli şekilde halkımızın sağlığını korumak ve iyileştirmek” ve Stratejik Amaç 3.2. 

hedeflerinden biri “bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyacı 

olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi 

yanıt vermek” olarak belirlenmiş olup bu kapsamda çalışmalar yürütülmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen “Mevsimlik Gezici 

Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP)” olup 24 

Mart 2010 tarih ve 27531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mevsimlik Gezici Tarım 

İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi” konulu 2010/6 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi çerçevesinde, taşra teşkilatlarımız tarafından mevsimlik gezici tarım işçilerine 

sağlık hizmetleri verilmekte ve bu kapsamdaki iş ve işlemler Valilikler koordinasyonunda 

gerçekleştirilmektedir. 

            23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çok Paydaşlı Sağlık 

Sorumluluğunu Geliştirme Programı” başlıklı 2014/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde 

“Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) sağlık politikaları başlığı altında belirtilen 

hedeflere ulaşılması ve bireylerin bedenen ve ruhen sağlıklı olmaları için koruyucu sağlık 

hizmetlerinin, bireyle birlikte, sosyal, biyolojik ve fiziki çevreye yönelik çok paydaşlı bir 

yaklaşımla geliştirilmesi kararlaştırıldığı ve bu yaklaşımda; bakanlıklar, kamu kurum ve 

kuruluşları, üniversiteler, meslek birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer tüm 

paydaşlar ile vatandaşlarımızın görüş, öneri ve katkıları doğrultusunda hareket edileceği” 

ifade edilmektedir. 

05/02/2015 tarih ve 29258 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Toplum Sağlığı Merkezi(TSM) ve Bağlı Birimler Yönetmeliği’nin” üçüncü bölümünde yer 

alan “toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 inci 
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fıkrasında toplum sağlığı merkezlerinin mevsimlik nüfus hareketlerine ilişkin görevleri 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 a)Mevsimlik tarım işçilerine yönelik birinci basamak sağlık hizmetlerini planlamak, 

sunmak veya sunulmasını sağlamak ve bu hizmetleri koordine etmek, 

 b)Mevsimsel tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerinin kayıtlarını, Kurumun 

belirlediği standartlar doğrultusunda tutmak; bu kayıtları ilgili mevzuat hükümleri 

doğrultusunda kişinin kayıtlı olduğu aile hekimliği birimi ve TSM ile paylaşmak, 

 c)Mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık hizmetleri konusunda personel farkındalığı 

oluşturmak ve gerekli eğitimleri vermek, 

 ç)Mevsimlik tarım işçilerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemek, 

 d)Bölgesindeki mevsimsel nüfus hareketlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte 

takip etmek, görev tanımı içerisinde yer alan tedbirleri almak. 

 Bu düzenleme mevsimlik tarım işçilerine sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerine 

mevzuat alt yapısı oluşturması bakımından oldukça önem taşımaktadır.  

 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu koordinasyonunda yürütülen birinci basamak sağlık 

hizmetlerinden tüm vatandaşlarımız olarak ücretsiz faydalanabilmektedir. Birinci basamak 

sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri, mevsimlik tarım işçilerine, toplum sağlığı 

merkezleri çalışanları ve aile hekimlikleri tarafından sunulmaktadır. 

 Aile hekimlerince, kendilerine başvuran tarım işçilerine muayene, tanı ve tedavi 

hizmetleri sunulmakta, aşıları yapılmakta, aile planlaması ve danışmalık hizmetleri 

verilmektedir. İhtiyaç halinde gezici sağlık hizmetleri de sunulmaktadır. 

 Toplum sağlığı merkezleri tarafından da mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı yerler 

yerinde görülmekte ve değerlendirilmektedir. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak risk 

faktörlerini önlemeye yönelik çalışmalar ilgili kurum/kuruluşlar ile birlikte yapılmaktadır.        

 Ayrıca gebe, bebek, riskli işçiler tespit edilmekte, kişilerin izlemleri yapılmakta, anne 

ve çocuk sağlığını koruyacak önlemler alınmaktadır.  Demir ve D vitamini desteği 

sağlanmakta, aşıları yapılmakta, anne sütünün önemine yönelik eğitimler verilmektedir.  
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Şekil 1. Toplum sağlığı merkezleri’ tarafından kullanılan Gezici Sağlık Hizmet Aracından 

görünüm, 

 

Şekil 2. Mevsimlik tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerine yönelik görsel medyada çıkan 

haberlerden örnekler, 

 Harran Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İşbirliği Protokolü kapsamında 

2011 yılında “Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi 

Araştırması” yapılmış ve araştırma raporunun yayınlanmasını müteakiben “Mevsimlik Tarım 

İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Programı” hazırlanmıştır. Kurumumuzun işbirliği ve 

katkılarıyla program kapsamında ülke modeli geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.  

  “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Programı” çerçevesinde;    
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1) Mevsimlik tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerine yönelik olarak hekim, ebe, 

hemşire, çevre sağlığı teknisyeni ve sağlık memurları için “hizmet içi eğitim modülü” 

hazırlanmıştır. Pilot uygulama Şanlıurfa ve Adıyaman il merkezlerinde yapılmış, akabinde de 

tarım işçilerinin yoğun göç ettiği on iki ilin halk sağlığı müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezi 

çalışanları eğitime alınmıştır. Bu kapsamda toplam bin yüz elli altı sağlık çalışanına eğitim 

verilmiştir.  

2) Valilikler, Kaymakamlıklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Halk 

Sağlığı Müdürlükleri ve diğer paydaşları da kapsayan il ve ilçe yöneticilerine yönelik 

bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları yapılmıştır. 

3) Doğru ve yeterli sağlık bilgisinin yaygınlaştırılmasını sağlamak, sağlık kurumları 

ile aileler arasında köprü vazifesi yaparak mevsimlik tarım işçilerinin sağlık hizmetine 

erişimlerini arttırmak amacıyla içlerinden seçilen kişiler “sağlık aracısı” olarak 

yetiştirilmiştir. Sağlık aracıları özellikle anne, gebe, lohusa, bebek ve çocuk sağlığı 

hizmetlerinin yürütülmesinde kilit rol oynamıştır.  

4) Mevsimlik tarım işçilerinin farkındalıklarını ve sağlık hizmetine erişimlerini 

artırmak amacıyla çok sayıda yazılı ve görsel materyal geliştirilmiştir (Birinci Basamak 

Uygulama Rehberi, Din Görevlisi Sağlık Rehberi, Sağlıklı Yaşam Rehberi, Tarım İş Aracısı 

Rehberi ile Akraba Evliliği, Bebekler Öksüz, Anneler Evlatsız Kalmasın, Çocuk Anneler, 

Doğum Öncesi Bakım, Erken Tanı vb. broşürler). 

5) “Tarım İş Aracıları Sağlık Rehberi” hazırlanmış ve sağlık aracıları tarafından 

rehber kullanılarak tarım işçilerine eğitimler gerçekleştirilmiştir.  

6) Mevsimlik tarım işçilerinin, din görevlileri aracılığıyla doğru sağlık bilgilerine 

ulaşmalarını sağlamak amacıyla “Din Görevlisi Sağlık Rehberi” hazırlanmıştır. Şanlıurfa ve 

Adıyaman illerinde de pilot eğitim çalışmaları yapılmıştır. Bu eğitim faaliyetlerinin Diyanet 

İşleri Başkanlığı’nın desteğiyle tüm illerde yapılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 

Ayrıca Harran Üniversitesi İlahiyat fakültesinde “halk sağlığı ve fıkıh” dersleri verilmeye 

başlanarak öğrencilerinde farkındalığının arttırılması amaçlanmıştır.  

7) Medya farkındalığının geliştirilmesi amacıyla Şanlıurfa ilinde yerel ve ulusal 

basının katıldığı, program tanıtımı, sonuçları ve önemi hakkında toplantı yapılmıştır. 

8) 2015 yılında mevsimsel tarım işçilerine yönelik çok sektörlü  çalışan sağlığı ve 

güvenliği çalıştayı Şanlıurfa ilinde gerçekleştirilmiştir  

           Program kapsamında ülke modeli geliştirme çalışmaları kapsamındaki faaliyetlere 

devam edilmektedir.  Ayrıca program kapsamında Harran Üniversitesince gerçekleştirilen 

çalışmanın bazı sonuçları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir; 

Tablo 1. Mevsimlik tarım işçilerinde akraba evliliği durumu 

Akraba Evliliği Durumu Sayı % 
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Akraba Değil 1.146 49,2 

Akraba Evliliği 1.183 50,8 

  

Tablo 2. Doğurganlık ölçütlerinde mevsimlik tarım işçileri ile Türkiye ortalaması verilerinin 

karşılaştırılması 

 
Türkiye MTİ 

Kaba Doğum Hızı (‰) 16,7 39,5 

Ortalama Canlı Doğum Sayısı  3,31 6,36 

Halen gebe yüzdesi 3,90 13,8 

Toplam Doğurganlık Hızı 2,16 4,94 

  

 

Tablo 3. Mevsimlik tarım işçisi kadınların son gebeliklerinde yaşanan sorunların dağılımı 

 

 Yapılan bu faaliyetler ile Bakanlık ve Kurumsal politikalarımız çerçevesinde mevsimlik 

tarım işçi ve ailelerinin sağlığını geliştirmek ve sağlık hizmetlerine erişimini artırmak 

amacıyla faaliyetlerimiz ilgili paydaşlarla koordineli olarak devam edecektir.  

 

 

 

 

 

7,8
7,3

7,7

1,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Kanama Kansızlık Yüksek

tansiyon

Diyabet



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSİ 25 DERNEĞİ SERBEST SUNUM OTURUMU 

Panel Başkanı: Serkan ZENGİN 

Özel Çağfen Koleji Genel Müdürü 

 

Olumsuz Çocukluk Yaşantılarının İleri Yaşama Etkileri 

Prof. Dr. Betül ULUKOL 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
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İyimserliğin Çocuk İhmalini ve İstismarını Önlemedeki İşlevi: Destek Mi Köstek Mi? 

Prof. Dr. A. Sibel TÜRKÜM 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

Olumsuz Çocukluk Travmalarına Yönelik Önleme ve Müdahale Hizmetleri 

Yrd. Doç. Dr. Meltem DİNLEYİCİ - Yrd. Doç. Dr. S. Tülin FİDAN 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

Madde Kullanımının Ergenlere Etkisi 

Prof. Dr. Orhan DERMAN 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi -  Eksi 25 Derneği 

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA YAŞANAN KÖTÜ MUAMELENİN ETKİLERİ 

 

Prof. Dr. Betül Ulukol, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Çocuk Koruma Birimi 

 

Çocuğa yönelik kötü muamele, fiziksel ve duygusal kötü muamelenin tüm şekilleri, cinsel 

istismar, ihmal veya ihmalkâr davranışların yanı sıra çocuğun her şekilde sömürülmesini de 

içeren toplumsal bir sorundur. Tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul 

edilen kötü muamelenin Türkiye’deki boyutları, bu durumun Türkiye’de de önemli bir sorun 

olduğunu göstermektedir. 

 

Kötü muamele kapsamında yaşanan olumsuz ve şiddet içeren deneyimlerin etkileri özellikle 

çocukluk çağında daha şiddetli ve kalıcıdır. Şiddete uğrayan çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığı 

bozulur, davranışları etkilenir ve çok farklı belirtiler ortaya çıkar. Bebekler ve küçük çocuklar 

ölümcül kötü muameleye daha duyarlıdır. Şiddetin derecesine bağlı olarak kalıcı sakatlıklar 

gelişebilir, hatta çocuk kaybedilebilir. Çocuklara yönelik kötü muamelenin neden olduğu 

yaralanmaların bir kısmı kalıcı herhangi bir fiziksel hasar bırakmasa da yaşamın ileri 

dönemlerinde bazı ciddi somatik yakınmalara yol açabilir. 

Çocuğa yönelik kötü muamelenin duygusal etkileri ileri yaşlara kadar devam eder. Psikolojik 

sorunların ya da davranış değişikliklerinin bir kısmı erken dönemde çocuğun sağlık yardımı 

almasını gerektirecek kadar şiddetli olmayabilir. Ancak bu durum travmanın çocuğun gelecek 

yaşamını nasıl ve ne kadar etkileyeceğini gösteren bir ölçüt değildir. Çocuklarda kötü 

muamelenin etkisiyle erken dönemde en sık görülen sorunlar depresyon, kaygı düzeyinde 

artma, öfke nöbetleri, utanma duygusu ve bilişsel bozukluklardır. Daha sonraki dönemlerde 

travma sonrası stres bozukluğu, majör depresyon, kaygı bozuklukları, intihar düşünceleri ve 
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girişimleri, alkol, uyuşturucu ve sigara kullanımı gibi sağlığı riske atacak davranışlar 

görülebilir. 

Özellikle küçük yaşta yaşanan olumsuzlukların ve stresin sinir sisteminin sağlığına ve 

gelişimine olumsuz etkileri olabilir. Sinir sistemindeki gelişiminin en belirgin olduğu ilk 3-6 

yaş olumsuz yaşam deneyimleri açısından çok önemlidir. Hem sinir hücrelerinin, hem 

hücreler arası bağlantıların geliştiği, hem de bağlantıların güçlenmesini sağlayan koruyucu 

etmenlerin oluştuğu bu dönemde çocuğun karşılaştığı stres beyinde ciddi bazı değişikliklere 

neden olarak kişinin stres durumlarında savunma mekanizması olan yanıtı bozar. Stres 

yanıtının bozulması beyinde ve sinir sisteminin diğer bölgelerinde yapısal ve fonksiyonel 

değişikliklere yol açarak, pek çok hastalığın ortaya çıkmasını tetikleyebilir. 

Kötü muamelenin çocuk üzerindeki etkileri, erişkin dönemde de tıbbi, duygusal, psikiyatrik 

ve sosyal sorunlar olarak yaşam boyu devam edebilir. Çalışmalardan elde edilen veriler 

çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimlerin ve kötü muamelenin yaşamın ileri 

dönemlerinde nasıl izler bıraktığına ilişkin ciddi bilgiler içermektedir. Çocukluk çağında 

yaşanan olumsuz deneyimler ile erişkin yaşlarda sağlık durumu arasındaki ilişkiyi inceleyen 

ilk kapsamlı çalışma 1998 yılında Felitti ve arkadaşları tarafından yayınlanmıştır. Bu 

çalışmada olumsuz yaşam deneyimlerinin birden fazla formu ile karşılaşmış olan çocuklarda 

erişkinlik döneminde sağlık için risk oluşturan davranışları deneyimleme ve erken ölüme 

neden olacak sağlık sorunlarının görülme riskinin arttığı saptanmıştır. 

Türkiye’de çocukluk çağı olumsuz yaşam deneyimleri ve erişkin yaşlara uzanan etkilerinin 

incelendiği ilk araştırma 2012 - 2013 yıllarında bir grup üniversite öğrencisinin katılımı ile 

gerçekleştirilmiştir.  Ankara, Akdeniz, Yüzüncü Yıl, Karadeniz Teknik ve Ege 

Üniversitelerinde eğitim görmekte olan 2257 öğrencinin çocukluk çağı olumsuz yaşam 

deneyimlerinin, sağlık için riskli davranışlarının ve bazı sağlık sorunlarının incelendiği 

araştırma sorunun ciddi boyutlarda olduğunu açıkça göstermektedir.  

Bu araştırmaya göre çocukluk çağında fiziksel istismar sıklığı %21,1, cinsel istismara uğrama 

sıklığı %7,9 ve diğer istismar türleri olmasızın yalnızca duygusal istismara uğrama sıklığı 

%9,8’dir. Araştırma grubunda ihmal sıklığı %8,8 - %5,7 arasındadır. Ayrıca aile içi şiddete 

tanık olma öyküsü %18,4, anne–baba boşanma öyküsü % 5,2, ailesinde ruhsal, zihinsel 

hastalığı olan ya da intihar girişiminde bulunan birey olduğunu ifade edenler%9,3, hane 

içinde alkol sorunu olan birey bulunduğunu ifade edenlerin sıklığı %6,4 ve benzer şekilde 

hanede uyuşturucu kullanan birey olduğunu bildirenlerin sıklığı %3,4’tür. Erkeklerde olumsuz 

yaşam deneyimlerinin görülme sıklığı hemen tüm kategorilerde daha yüksektir. Çekirdek 

aileden gelenlerde kötü muamele sıklığı anlamlı olarak daha düşüktür ancak kardeş sayıları 

arttıkça, olumsuz yaşam deneyimi sıklığı da artmaktadır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin sağlık için risk taşıyan davranışları incelendiğinde yaklaşık 

olarak %25’inin sigara içtiği, kötü muamele öyküsü olanlarda sigara içme sıklığının 1,54–

3,69 kat arttığı belirlenmiştir. Alkol tüketme ve uyuşturucu kullanma riskinin de çocukluk 

çağında yaşanan olumsuz deneyimlere paralel olarak arttığı görülmektedir.   
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Öğrencilerde duygusal sorunların; ağlama nöbetleri, depresyon, kontrolsüz öfke, stres 

düzeyinin yüksekliği, sinirlilik, hayır deme güçlüğü gibi sorunların kötü muamele öyküsü 

verenlerde daha sık olduğu saptanmıştır.  

Bu araştırma çocuğa yönelik kötü muamele ve olumsuz deneyimlerin Türkiye’de de önemli 

bir sorun olduğunu ve bunun sağlık için risk taşıyan davranışlar, bazı sağlık sorunları ve 

duygusal sorunlar ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre yalnızca bu 

günün değil, gelecek yıllarda da toplumsal sağlığın iyileştirilmesi bu günün çocuklarının  

sağlık, esenlik ve güvenlik içinde yaşaması ile yakın ilişkilidir. Bu amaçla çocuklara yönelik 

her türlü şiddetin önlenmesi, yaşamlarına emniyetli ve güvenli ortamlarda devam edebilmeleri 

için ulusal bir eylem planı oluşturulmalıdır.  Ulusal eylem planı da sağlık, hukuk, sosyal 

hizmetler, eğitim ve güvenlik gibi konu ile ilgili tüm sektörlerin, kanun yapıcıların, hizmet 

üretenlerin, araştırmacıların, eğitim ve hizmet programlarını geliştirenlerin ve sivil toplumun 

eşgüdüm ve koordinasyonla çalışmasına olanak verecek şekilde yapılandırılmalıdır. 

 

 

 

  

İYİMSERLİĞİN ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEMEDEKİ İŞLEVİ: 

DESTEK Mİ KÖSTEK Mİ? 

Prof. Dr. A. Sibel Türküm 

İyimserlik olumsuz olaylardan çok, olumlu olayları algılamaya ilişkin temel eğilimdir. 

İyimserlik türleri; karşılaştırmalı, gerçekçi olmayan, kişiliğe özgü, duruma özgü iyimserlik 

gibi başlıklar altında sunulmuştur. Kötümserlik türleri de gerçekçi olmayan ve savunmacı 

kötümserlik gibi başlıklarla irdelenmektedir. Alanyazında iyimserlik ile fiziksel ve psikolojik 

sağlıkla, kişilik özellikleriyle ve başa çıkma tepkileri ile ilişkileri incelenmiştir. Bu sunuda 

gerek çocukların ve gençlerin, gerekse ana-babaların ve eğitimcilerin iyimserlik /kötümserlik 

eğilimlerinin, önleme-olay oluştuktan sonra müdahale etme açısından etkilerine değinilmiştir. 

İyimserlik, olumsuz olaylardan çok, olumlu olayları algılamaya ilişkin temel eğilimdir. 

İyimserlik türleri; karşılaştırmalı, gerçekçi olmayan, kişiliğe özgü, duruma özgü iyimserlik 

gibi başlıklar altında sunulmuştur.  

Kişinin olumlu ve olumsuz olayların ortaya çıkma olasılığına ilişkin çarpıtmalarını 

içerir. Kişi diğer insanlarla karşılaştırdığında kendisinin olumlu olaylarla karşılaşma 
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olasılığını diğerlerine göre daha yüksek bulurken, olumsuz olaylarla karşılaşma olasılığında 

tam tersi bir beklenti içinde olmaktadır.  

Bir anne: “Taciz olaylarını okurken ya da televizyonda izlerken o insanlara çok üzülürüm, 

içim acır, çok acırım.” 

Yani olumsuz olaylarla başkalarının karşılaşma olasılığını kendinden yüksek 

olarak düşünme eğilimindedir. Örneğin bir doğal felaketle / trafik kazası ile karşılaşma/ bir 

virüsün bulaşması olasılığını tahmin etme 

Gerçekçi Olmayan İyimserlik  

Olumlu olayların ortaya çıkma olasılığını gerçekte olabileceğinden daha yüksek 

olarak, buna karşılık olumsuz olaylar için olan olasılığı gerçekte olabileceğinden daha 

düşük olarak algılama eğilimidir.  

Bir baba çocuklarının yaşamış olduğu taciz olayı ile ilgili olarak: “Herkesin başına geleceğine 

inanırdım ama bir gün bizim de bunu yaşayacağımıza rüyamda görsem inanmazdım!” 

Gerçekçi olmayan iyimserler, kendi başlarına gelen olumlu olayları olumsuzlardan 

daha fazla olarak algılamaktadırlar. Bir anlamda seçici bir hatırlama sistemi geliştirmekteler. 

Gerçekçi olmayan iyimserlik, olaylar üzerinde kişisel hakimiyetin gerçekte olduğundan çok 

daha fazla olarak algılanmasıdır. Gerçekçi olmayan iyimserliğin bir dereceye kadar 

yaşamımızda olumlu bir işlevi de olabilir mi?  

Örneğin istenmeyen olumsuz olaylarla karşılaştığımızda gerçekçi olmayan iyimserlik 

tanımına giren değerlendirmelerimiz kaygımızı azaltıcı bir etkiye de sahip midir? Kanser 

hastalığı ile karşılaşma, okuldan atılma, arabasının çalınması, trafik kazasına uğrama gibi 

olumsuz olaylarla karşılaşma açısından kişilerin gerçekçi olmayan iyimserliklerinin kaygı 

düzeyleri ile ters yönlü bir ilişki içinde olduğunu gösteren araştırma bulguları vardır  

Gerçekçi olmayan iyimserliğin yaygın bir inanç biçimi olduğu düşünülmekte, bu 

biçimde düşünen insanların oranının % 95’in üzerinde olduğu iddia edilmektedir. 

Kişiliğe Özgü İyimserlik 

Bir kişilik özelliği olarak içinde yaşanılan durum ve koşullardan oldukça bağımsız 

olarak, görece sürekli ve tutarlı biçimde kişinin yaşamında olumsuz sonuçlar yerine, olumlu 

sonuçlar bekleme ve olumlu durumlarla karşılaşacağına inanma eğilimi anlamında 

kullanılmaktadır. 
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Bir anne yaşam felsefesini açıklamaktadır: “Benim yaşam felsefem bu; her zaman çocukların 

için iyi şeyler düşün, iyi şeyler olsun!” 

Duruma Özgü İyimserlik 

Belli bir duruma bağlı olarak değerlendirmelerde yanılsamalardan oluşur. Kişi o 

durumun kendisi için olası sonuçlarının olumlu olacağını ama bir başkası için daha olumsuz 

olacağını düşünür. 

Bir baba yaşadıkları travmatik olaydan sonra şu yorumu yapmaktadır: Biliyorum 

çocuk tacizi çok vahim bir durum ama benim çocuğum bunu daha az hasarla atlatacaktır! 

Dünyada oluşan (örneğin Çernobil’deki patlama, Türkiye’de deprem, maden göçüğü, 

tren kazaları gibi)  büyük çaplı felaketlerden geçirenlerin geleceğe ilişkin tahminleri, (trafik 

sigortası, hayat sigortası gibi) sonraki tepkilerde bu düşünce biçimlerini görmekteyiz.  

Kötümserlik türleri de gerçekçi olmayan ve savunmacı kötümserlik gibi başlıklarla 

irdelenmektedir. 

 

 

Gerçekçi olmayan kötümserlik 

Bazı kişiler olumsuz olayların kendi başlarına gelme olasılığına, başkaları için 

olabileceğinden daha yüksek bir değer biçmektedirler. 

Bir annne: “O kadar tehdit altındayız ki ilköğretim öğrencisi olan çocuğumu evimizin 

köşesindeki bakkala bile yalnız yollayamıyorum!” 

Savunmacı kötümserlik  

Kişinin zarar görmemesi için veya performansının iyi olması veya riskli durumlarda 

kaygıyı harekete geçirerek, gerçekçi olmayan bir biçimde düşük beklentiler oluşturmasını 

içermektedir. Bu eğilime sahip olan bireyler yaşadıkları kaygıyı hem bir motivasyon hem de 

olası başarısızlık durumunda bir özür olarak kullanabilmektedirler.  

Çocuğunun komşusu tarafından taciz edildiğini düşünerek, yasal işlem başlatan bir anne: “Dış 

dünyadan gelecek tehlikelerden öyle korkuyordum ki, komşumun davranışını da hemen 

kolaycacık yanlış anlayıvermişim!”  

Depresif gerçekçilik 
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Depresyonda olan kişilerin diğer insanlara göre içinde bulundukları durumları ve 

geleceklerini daha gerçekçi bir biçimde diğer bir deyişle iyimser olmayan bir biçimde 

değerlendirmelerini içermektedir. Kişi olan biteni o denli gerçekçi bir biçimde 

değerlendirmektedir ki, gerçeği bir ölçüde çarpıtarak kurtulabileceği ağır bir yükü 

üstlenmekte, bu da kişinin depresif eğilimlerini beslemektedir.   

Peki hangisi daha sağlıklı?  

Gerçekleri olumlu yönde çarpıtarak destek güç mü buluyoruz? Acaba iyimserliğin 

sağlık üzerinde olumsuz işlevleri olamaz mı? Bugüne değin bu konuda yapılan çalışmalar bu 

ve daha birçok sorunun yanıtlarını bulma çabalarını içerir. Bunlardan biri risk altında olma 

durumunda iyimserliğe özgü yanılsamaların, kişilerin riski azaltma çabalarını ciddi bir 

biçimde engelleyebilme olasılığında gözlenebilir. Eğer örneğin yetişkinler, çevrelerindeki 

çocukların “çocuk istismarı” gerçeğinden etkilenmeyeceklerine veya diğer insanlardan daha 

az etkileneceklerine inanıyorlarsa, akılcı önlemler alma olasılıkları düşük olabileceği gibi, 

onları sağduyulu önlemler almaya ikna etmek de zor olabilir. Bu konuda çalışan 

profesyonellerin yetişkinleri ve çocukları eğitirken bu eğilimleri dikkate almaları önemli 

görünmektedir. 

 

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARININ ÖNLENMESİ 

Yrd.Doç.Dr.Meltem Ayata Dinleyici, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

TANIMLAR 

• Çocuk İstismarı: Çocuğun sağlığına ve gelişimine zarar veren, bir erişkin ya da 

gelişimsel olarak çocuktan büyük biri tarafından gerçekleştirilen her türlü tutum ve 

davranışların olmasıdır. (Yapılmaması gerekenin yapılmasıdır.) 

• Çocuk İhmali:  Çocuğun sorumluluğunu üstlenen kişi ya da kurum tarafından bakım, 

barınma, sağlık, eğitim ve yaşam haklarından yoksun bırakılmasıdır. (Yapılması 

gerekenin yapılmamasıdır.) 

 

İhmal ve İsitismarın Tipleri 

 İstimar Tipleri: Fiziksel İstismar   İhmalin Tipler: Fiziksel İhmal 

    Duygusal İsitismar        Gelişim ve Eğitim İhmali 
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    Cinsel İstismar        Duygusal İhmal 

    Tıbbi İhmal  

Fiziksel İstismar; Çocuğa karşı kasıtlı olarak kullanılan fiziksel güç sonucunda, çocuğun 

örselenmesi durumudur. Çocuğun kaza dışı her türlü yaralanmasıdır. 

Duygusal İstismar; Çocuğun duygusal, gelişimsel veya psikolojik iyilik durumunu zedeleyen 

bir veya tekrarlayan defalar olabilen, korkutma, tehdit etme, aşağılama, dışlama, reddetme 

gibi hareketlerdir. 

Cinsel İstismar; Çocuk ile bir yetişkin ya da yaş veya gelişim bakımından sorumluluk, güven 

ve güç ilişkisi içinde olan başka bir çocuk arasında, bu kişinin cinsel gereksinimlerini tatmin 

etmeyi amaçlayan bir eylemdir. 

 

Epidemiyoloji 

Fiziksel İstismar; Dünyada %0.5-80 arasında, Türkiye’de sıklığının %30-% 54 arasında 

olduğu belirtilmiştir. 

Cinsel İstismar; Tüm dünyada; Kız çocukların %25’i, erkek çocukların %9’u değişik 

şekillerde cinsel istismara maruz kalmaktadır. 

Duygusal istismar; Mevcut verilerle % 8-12 arasında prevelans olduğu düşünülmektedir. 

Fiziksel istismarın veya ihmalin olduğu vakalarda % 75-90 duygusal istismar mevcuttur. 

İhmal; Tüm istismar tiplerinden daha sıktır. Fiziksel istismardan 2 kat, cinsel istismardan 5 

kat daha fazla görülür ancak çalışmaların azlığı nedeniyle gerçek sıklığın belirlenmesi zordur. 

Türkiye’de Durum Nasıl? 

UNİCEF’in ortaklığı  ile yapılmış olan Türkiye’de Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet 

Araştırması (2010); 61 ilde 01.05.2008-18.08.2008 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  7-

18 yaş arasındaki çocukların tümü ile görüşülmesi planlanmıştır. Araştırma kapsamında, 1886 

çocukla görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşülen çocukların yüzde 54’ü erkek, yüzde 46’sı 

kızdır. 
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Etyoloji 

Çocuklara yönelik kötü muamelenin tek bir nedenden çok pek çok risk etkeninin etkileşimi 

sonucu ortaya çıktığı belirtilmektedir. Bu risk etkenleri; Çocuğa, Aileye-Ebeveyne ve 

Topluma göre tanımlanmaktadır. 

 

Çocukla İlişkili Etkenler 

• 3 yaş öncesi ve ergenlik dönemi 

• Kız ya da erkek cinsiyet  

• Engelli çocuklar 

• Kronik davranış ve ruhsal sorunu olan çocuklar 

• Düşük doğum ağırlığı veya prematüre doğum 

• Zor mizaç 

• Çoğul doğum öyküsü 

• Kronik hastalıklar 

• İstenmeyen gebelik sonrası doğan çocuklar 

• Aile ile İlişkili Etkenler 

• Babanın evde olmaması 

• Annenin tek başına annelik yapmaya çalışması 

• Eşler arası şiddet 

• Ebeveynlerde ruhsal hastalık ve/veya depresyon 

• Madde ve/veya alkol kötüye kullanımı 

• Düşük dürtü kontrolü  

• Strese artmış tepki  

• Erken yaşta ebeveyn olma  

• Ebeveynde fiziksel istismara uğrama öyküsü bulunması 

• Düşük özdeğerlilik 
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• Çocuk  gelişimi konusunda bilgi yetersizliği ya da çocuktan gerçekçi olmayan 

beklentiler  

• İşsizlik, gelir kaybı, parçalanmış aile veya kalabalık aile 

Toplumsal ve Sosyal Etkenler 

• Azınlık gruba dahil olma 

• Kültürel uyumda yetersizlik  

• Yoksulluk  

• Düşük gelir düzeyi  

• Tehlikeli sosyal çevre 

• Sosyal destek sistemlerinin yetersizliği  

• Çocuklara yönelik rekreatif etkinliklerin zayıflığı 

• Stresli yaşam olayları 

İstismarın Önlenmesi Neden Önemli? 

Çocuğun istismarı sonucunda;  Çocuğun beden ve ruh sağlığı, yaşamı, biyopsikososyal 

gelişimi,onuru açısından zararlı durumların ortaya çıkacak olması bilimsel olarak yapılan 

çalışmalar sonucunda kanıtlanmıştır.Bu nedenle oluşacak kalıcı hasarların oluşmadan 

önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar en önemli kısımdır. 

Koruma ve Önleme 

Birincil Koruma: İhmali hazırlayan risk etmenlerinin ortadan kaldırmakla sağlanır.  

İkincil Koruma: İstismar riski taşıyan durumların saptanıp erken müdahale 

edilmesidir. İhmale uğrayan bir çocukta ipuçlarının değerlendirilmesi ile tanının 

olabildiğince erken konması ve tedavi edilmesi ihmalin sürmesini ve çocuğun daha 

çok zarar görmesini önleyebilir.  

Üçüncül koruma: İstismara uğrayan çocuğun tanınması ve istismarın tekrarlamaması 

için müdahale edilmesidir. Ölümlerin ve yaralanmaların önlenmesi, yani tedavidir.  

Olguların tıbbi ve duygusal incelemesi sonrası tedaviyi ve sosyal desteği kapsar. 

Sosyal Hizmetler tarafından kriz anında çocuğun yerleştirileceği koruyucu aile 

sisteminin işlerlik kazanması, çocuğun geçici olarak güvenliğinin sağlanabileceği 

yatılı kurumların artırılması ve mevcut olanların olanaklarının iyileştirilmesi ile 

sağlanır. 

Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi 

• Doğum öncesi dönemden başlayarak ; 
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▫ Aile ve bebeğin izlenmesi,  

▫ Ailelere yeterli denetim, çevresel güvenlik önlemleri konusunda bilgiler 

verilmesi,  

▫ Risklerin  saptanması, bunları ortadan kaldırıcı çabaların gösterilmesi  

önlemede etkin yöntemlerdir.  

• Çocuk hekimlerinin; 

▫ Çocuk sağlığını izlemeleri, 

▫ Ailelere eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeleri, 

▫ Ailelerin güçlü yönlerini ortaya koyup onları desteklemeleri gerekir. 

• Riskli anneler grubu belirlenmelidir; 

▫ Ergen anneler,  

▫ Düşük sosyoekonomik düzeydeki aileler, 

▫ Alkol ve madde kötüye kullanan ebeveynler,  

▫ Bilişsel veya psikiyatrik problemleri olan annelerden oluşur. 

• Bu gruplara ulaşabilmenin yollarından biri olan ev ziyaretleri ile; 

▫ Sosyal destek verilecek ailelerin belirlenmesi, 

▫ Ebeveynin psikososyal eğitimi,  

▫ Ev ortamının iyileştirilmesi sağlanabilir 

• Çocuğun yaşa göre normal gelişimsel özellikleri ailelere iyi anlatılırsa ailelerin 

beklenti düzeyi daha gerçekçi olabilir. 

• Engelli ya da kronik hastalığı olan çocukların ailelerine sosyal desteklerin yapılması 

konusunda danışmanlık verilmesi ailelerin üzerindeki maddi ve manevi yükü 

hafifletebilir. 

• Bakımveren ile çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirmek çocuğun iyilik halini geliştirir. 

• Ailelere çocuğa kötü muamelenin sonuçlarının anlatılması 

• Ebeveynlere stresle başa çıkma yöntemlerinin anlatılması ve destek grupları 

oluşturulması 

• Ruhsal hastalığı olan annelerin ya da ailedeki diğer bireylerin psikiyatrik tedavisinin 

yapılması, ailenin çocuğa yönelik ihmal ve istismarına zemin hazırlayan olumsuz 

yaşam olaylarının ele alınması etkin yöntemler olacaktır.  
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• Hekimlerin her görüşmede çocuğu istismar açısından değerlendirmek gerekmektedir. 

• İhmale uğrayan bir çocukta ipuçlarının değerlendirilmesi ile tanının olabildiğince 

erken konması ve tedavi edilmesi ihmalin sürmesini ve çocuğun daha çok zarar 

görmesini önleyebilir. 

• Çocukla iletişim halinde olan ve çocukla uzun zaman geçiren öğretmenlerin istismar 

ve ihmal konusunda bilgilendirilmeleri de hem kendi farkındalıklarını artıracak hem 

de bu tür bir istismara maruz kalmış çocuğa daha kolay ulaşılmasını sağlayacaklardır.  

• Özellikle çocuk ve aile ile etkileşim içinde olan tıp, hemşirelik, sosyal hizmetler, 

öğretmenlik ve hukuk gibi pek çok alanında lisans eğitimlerinde çocuk ihmal ve 

istismarı konusunda eğitim verilebilir. 

• Mağdur olanların istismarcı role girmeleri önlemenin en değerli yolu yine izlemler ve 

eğitimler olacaktır. 

• Ülke ekonomisi ve milli refah düzeyinin iyileştirilmesi 

• Toplumun eğitimi ve farkındalığının sağlanması 

• Televizyon ve bilgisayarda şiddet içeriğinin kısıtlanması 

• Medya ve kitlesel eğitimler de ailelerin farkındalık kazanmalarına destek olabilir ve bu 

bağlamda etkin projelerle multidisipliner yaklaşımlar gerçekleştirilebilir.  

 

 

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINDA MÜDAHALE EDİCİ YAKLAŞIMLAR 

Yrd. Doç. Dr Tülin Fidan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD 

Çocuk İhmal ve İstismarı konusunda en önemli müdahale edici yaklaşım oluşumunun 

engellenmesidir.  Bu nedenle bir çocuğun doğumuyla birlikte ihmal ve istismar ile ilgili 

önleyici/koruyucu hizmetlerininde aktif bir hale geçmesi gerekmektedir. Çocuklar aile 

ortamında, okul ortamında, sosyal ortamlarda ihmal ve istismara uğrayabilirler. En üzücü ve 

bizlerde de derin izler bırakanlar aile içi ve okulda gelişen durumlardır. 

Çocuk İhmal ve istismarına müdahalede multidisipliner  ve bilimsel bir yaklaşım 

gereklidir. Çocuklarla ilgili çalışan tüm kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, sivil toplum 

kuruluşlarının bu konuda duyarlı olması ve gerektiğinde müdahale ekibinde yer alması 

çocuğun tarafında olması gerekmektedir.  

Çocuk İhmal Ve İstismarında Müdahale Edici Yaklaşımların gizlilik, güvenlik ve 

güven ilkeleri çerçevesinde sürdürülmesi gerekmektedir. Vaka ile çalışması zorunlu olan 
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kişiler dışında bilgi paylaşımı yapılmamalıdır. Çocuğa istismarın tekrarlamayacağının 

güvencesi verilerek güvenlik sağlanmalı, güven ilişkisi geliştirilmelidir. 

Ekip çalışmasında her çalışan, bilimsel sınırlarının farkında olmalıdır. Aksi takdirde 

istismar mağduru bir çocuğun bir kez daha istismara maruz kalması söz konusu olacaktır. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi bünyesinde Çocuk Koruma ile ilgili 

çalışmalar yılllardır yapılmaktadır. Adli Tıp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları (Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın 

Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Cerrahisi,Beyin Cerrahisi, Ortopedi, Radyoloji, Tıp Tarihi ve 

Etik Anabilim dalları ve  Rektörlük Hukuk Müşavirliğinin katkıları olmaktadır. 

Çocuk İhmal ve İstismarında Çok Boyutlu değerlendirmesi gerekmektedir. 

 1. Çocuğun doğrudan değerlendirilmesi (Ank,dep,DEHB) 

2. Projektif değerlendirmeler (Resim çizme, Hikaye anlatımı, Roschard) 

3. Bilişsel değerlendirme (Zeka testi) 

4. Çocukla klinik görüşmeler(Yönlendirme olmaksızın Oyun, Yapılandırılmış Klinik 

Görüşmeler) 

5. Ailenin bildirimleri 

6. Aile değerlendirilmesi(Uyum yeteneği, Bağlılık, iletişim, ailenin hikayesi) 

7. Diğer profesyonel raporlar (öğretmen, sosyal hizmet uzmanı) 

8. Fiziksel değerlendirmeyi içermektedir. 

Çocuk İhmal ve İstismarına Müdahale Tedavi Yaklaşımları 

1.Oyun Terapisi 

2.Bireysel Terapiler 

3.Grup Terapileri 

4.Aile Terapisi 

5.EMDR’dir. 

Tablo 1: ESOGÜTF Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD-Çocuk Koruma ile ilgili 

Faaliyetler-2014-2015 

 

 

 

  

Adli Vaka

  

Sağlık 

Tedbiri 

SHU 

Değerlendirmesi 

Sağlık 

Kurulu 

Toplam 

Cinsiyet           
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Kız  

Erkek 

 

97 

55 

 

12 

16 

 

53 

63 

 

- 

- 

 

162 

134 

 

Toplam   

152 

  

28 

  

116 

  

231 

  

527 

 

Kaynaklar 

1. Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri için Başvuru Kitabı-Çocuk İhmal ve 

İstismarına Bütüncül Yaklaşım.  

2. Mutlu Çocuklar yarınımızdır-Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Projesi.Karabağlar 

Kaymakamlığı. 

3. Swenson, C.C., Schaeffer, C.M., Henggeler, S.W., Faldowski, R., & Mayhew, A. (2010). 

Multisystemic therapy for child abuse and neglect: A randomized effectiveness trial. Journal 

of Family Psychology, 24, 497 – 507. 

 

 

 

 

 

 

MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIK 

 Prof. Dr. Orhan DERMAN, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağ ve Hast ABD, 

Ergen Sağlığı Bilim Dalı 

 Bağımlılık bir oyundur . Sonu belli olan ama yine de denemenin göze alındığı bir 

oyun. Bağımlılık, tek kişilik bir oyun değildir. Bağımlılık oyununu bir tahterevalli olarak 

düşünmek gerekir. Bir denge söz konusudur. Oyunu bozmak için birinin dengeleri bozması 

gerekir. Oyunu bozmak kaos getirir. Oyun oynadıkça keyif verir. Oyunlar aslında birer iktidar 

savaşıdır. Güç kimde oyundur. Başrol çatışmasıdır. Güç kontrol demektir. Bağımlı her zaman 

kontrol edendir. Hayat oyununu oynamak varken, bağımlılık oyunuyla yetinmemek gerekir. 

Hayat oyunu gerçek, bağımlılık oyunu ise sahtedir. Bağımlılık Sürecinde, bağımlılık aniden 

gelişen bir hastalık değildir. Sırası ile, hazırlık evresi, merak ve korku, bir kereden bir şey 

olmaz, bir daha asla. Son kez söyleyişi, istersen bırakırım ben bağımlı değilim, bu meret 

bırakılmaz ki, artık bırakmam lazım, ama hazır değilim, bıraktım, bir daha başlamam ve bir 

kereden bir şey olmaz sonrası süreç tekrarlanır. Bağımlılık Öncülleri, Örnek Alma, Deneme, 

Ara sıra, Düzenli kullanım, Zararlı kullanım, Bağımlılıktır.Bağımlılık bir hastalıktır, bir 

sendromdur. 
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DSM IV e göre bağımlılık ölçütlerinin en az üçü olmalıdır. 

1-Tolerans gelişmesi 

2-Madde kesildiğinde ya da azaltıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması. 

3-Madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için yapılan ama boş çıkan sürekli 

çabalar 

4- Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcama 

5-Fiziksel ya da ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ya da artmasına rağmen madde 

kullanımını sürdürmek 

6-Maddenin tasarlandığından daha uzun süreli ve yüksek miktarlarda alınması 

7-Madde kullanımı nedeniyle sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin azalması ya da 

tamamen bırakılması  

Tolerans gelişmesi, kullanılan maddenin zaman içinde etkisini kaybetmesine ve 

kişinin aynı etkiyi sağlamak için daha fazla miktarda madde kullanılmasına denir. Çapraz 

Tolerans- Bir maddeye karşı tolerans geliştikten sonra, benzer farmakolojik sınıftan bir 

maddeye de tolerans gelişmesine denir. Yoksunluk, Kullanılan madde bırakıldığı zaman 

ortaya çıkan fiziksel veya ruhsal belirtilere denir. Kısa süreli kullanımlarda ortaya çıkmaz. 

Bağımlılık potansiyeli yüksek maddelerin yoksunluk belirtilerinin şiddeti daha fazladır. 

Bırakma, kişinin hiçbir bağımlılık yapıcı maddeyi kullanmamasıdır. Kişinin 

kullandığı maddeyi bırakmasının üzerinden bir yıldan az süre geçmiş ise o zaman buna 

“Erken Bırakma” dönemi adı verilir. Eğer bırakma bir yılı geçti ise o zaman kişi tam olarak 

bırakmış sayılır. Bağımlılıkta bırakmak değil tekrar başlamamak önemlidir.“Abstinens” 

ise madde kullanan kişinin maddeyi bırakıp hayat boyu bir daha kullanmamasına denir.  

Bağımlılık Yapıcı Maddeler 

1-Sigara (Tütün) 

2-Alkol  

3-Opiyatlar: Morfin, Eroin, Kodein, Metadon, Meperidin,  

4- Uyarıcılar: Amfetamin, Kokain, Ekstazi, Kafein  

5-Merkezi sinir sistemini baskılayanlar: Barbitüratlar, Meprobomat, Benzodiazepin 

(diazem) alkol, Akineton 

6-Halüsinojenler: LSD (Liserjik Asid Dietilamid) meskalin, Psilocybin, 

DMT(dimetiltriptamin) DET (dietil triptalmin) DOM (dimetoksimetil amfetamin) 

MDA(metilendoksi amfetamin) 
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7-Uçucu Maddeler (Volatil hidrokarbonlar) Tiner, Benzen, Gazolin, Glue (Bali gibi 

yapıştırıclar) 

8-Esrar ve benzerleri 

9-Fensiklidin (PCP) 

Bağımlılık Dereceleri, Hafif düzeyde bağımlılık- Sosyal etkinlikler, uğraşlar ve 

kişiler arası ilişkilerde bozulma minimaldir. Bu dönemde kişi kendini bağımlı olarak 

görmez.Orta düzeyde bağımlılık- Bağımlılar bu dönemde tedaviye başvurup başvurmama 

konusunda kararsızdır.Şiddetli düzeyde bağımlılık- Psikososyal işlevlerde önemli oranda 

bozulma görülür. Genelde tedaviye başvurulduğu zamandır. Hayatta her nesne bağımlılığa yol 

açabilir. Bedene dışarıdan alınan madde olmadan da bağımlılık gelişebilir. İnternet, kumar, 

alışveriş, seks, aşk gibi “Davranışsal bağımlılık”.Maddenin hızlı alınması bağımlılık 

potansiyelini arttırır. Sigaranın bağımlılık potansiyeli alkolden daha fazladır. Bağımlılık bir 

irade sorunu değildir. Kontrol kaybıdır.Bağımlılık insanın kendi varlığını bir bütün olarak 

sürdürememesine yol açar.Bağımlılık bir davranış biçimini içeren bir hastalıktır.Bağımlılık bir 

kişilik bozukluğu değildir. Bağımlılık iyileşmez, düzelir. Bağımlı olan bir kişi ömür boyu 

madde denememelidir. “Perhiz” bozulduğu an yukarıdaki döngü tekrar yaşanmaya 

başlayacaktır. “Acaba uyuşturucu kullanıyor mu “ Kullananları tanımanın yolları sırası ile, 

Şüphelenme, Aileler bağımlının madde kullanmasından yaklaşık iki yıl sonra onun madde 

kullandığını öğrenmektedir.Ailelerin büyük çoğunluğu sorunu bir başkasının aracılığı ile 

öğrenmektedir.Bağımlıların beşte biri ise ailelerine madde kullandıklarını kendileri 

söylemişlerdirler. Maddeye özel davranışsal ve bedensel belirtiler olur bu da tanı koymada 

faydalıdır. İdrar testleri maddeden maddeye değişmekle birlikte yaklaşık son üç günlük 

kullanım hakkında bilgi verir. Testler açık bir şekilde test yapılacak kişiyle anlaşılarak 

yapılmalıdır. Saç testi, 4 ile 6 aya içinde madde kullanımına dair bilgi verir. Saçın en az 2 

santim uzunluğunda olması gerekir.  Yargılayıcı ve suçlayıcı bir dil kullanmamak lazımdır. 

Odasını araştırmak aslında etik bir sorundur.Yüzleştirdiğiniz takdirde onu izleme imkanınız 

kalmayabilir.Dolaylı yollar arkadaşlarının anne babası ile kurulacak iyi ilişkiler oluşturulacak 

network birçok şeyden sizi haberdar edecektir.Mucize yok. İyi bir ilişki ve iletişim, uzun 

süreli takip ve sabırlı yaklaşım. Onu sonuna kadar dinleyin sonra tepkinizi verin. İsrarcı 

davranmayın.“Senin ve benim canımızı sıkan, ilişkimizi bozan bir sorunumuz var gel beraber 

bu sorunu çözmek için bir şey yapalım”“o” nun kullandığını öğrendiğinizde Hayal 

Kırklığı,Suçluluk,İnkar,Ümitsizlik,Şaşkınlık,neyapacağınıbilememe,Öfke,Utanç,Korku,Bekle

nti,Ona odaklı yaşam sürmek,Ama neden içiyor? Ebeveynler için eylem planı, Öncelikle 

soğukkanlı olunmalı, Bırakın öncelikle kendi duygularınız yatışsın,Kendinizi 

suçlamayın,Konu hakkında iyice bilgilenin,Ön yargılarınızdan arının,Ailenin diğer 

üyelerinden fikir alabilirsiniz ama bu durumu herkesin duymasından kaçının,Aşağıdaki 

soruların yanıtları aranmalıdır.Çocuğunuz gerçekten madde kullandı mı? Okul arkadaşları ile 

ve öğretmenleri ile görüşün.Sonra ki adım genç ile görüşme.Gencin maddenin etkisi altında 

olması konuşmayı güçleştirir ve yararsız olur.Bu konuyu konuşmaktan 

korkmayın.Konuşurken onu korkutmamaya özen gösterin. Tartışmaktan ve kendini 

anlatmaktan çekinebilir. Amacınızın ne olduğunu üstüne basarak vurgalayın, Konuşurken 

empati gösterin, Suçlayıcı ve yargılayıcı olmayın,Eğer inkar ederse çok fazla ısrar 
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etmeyin,Karşılıklı konuşmak kadar onu dinlemekte önemlidir. TEDAVİYİ YÖNLENDİRME, 

OYNANAN OYUNUN BİTMESİDİR. Tedavi olmak değişebilmektir. Zorlama başarıyı 

değil, çözümsüzlüğü getirir. 

Tedavi öncesi değişim evreleri 

1-İnkar 

2-Bocalama/Dengesizlik  

3-Dışardan gelen motivasyon  

4-İçsel motivasyon 

5-Değişime hazır olmak 

6-Tedavi için hazır olmak 

Tedavi sürecindeki değişim evreleri 

1-Bağımlılıktan arınma 

2-Sakınma 

3-Devamlılık 

4-Bütünlük ve kimlik değişimi  

Değişim Döngüsü (prochaska ve Di Clemente), Farkındalık Öncesi ve Farkına 

varmadır.  Karar verme,   Eylem,   İdame – ÇIKIŞ,   Relaps, Farkına varma, Önemli olan 

kişinin cesaretini kaybetmemesidir.Tedaviye yönlendirme,Bağımlının maddeyi bırakma 

motivasyonunun yüksek olduğu bir zamanı seçin,Uygun iletişim tekniklerini kullanın,Tedavi 

seçeneklerini önceden hazırlayın,Tedaviyi red etmesine ve son anda vazgeçmesine hazırlıklı 

olun,Destek olmayı sürdürün,Bağımlıların ne durumda olduklarının farkına varmalarını 

sağlayın.Farkına varmak için diğer bir yöntem Test uygulamaktır. www.alkol.info.tr, 

www.bapi.info.tr “o” tedaviye başvurmuyorsa,Kişi kendi istemedikçe maddeyi bırakma şansı 

yoktur.Kişinin maddeyi bırakma yönünde motive olması gerekir.Kullanan kişi gelmek 

istemese bile yakınlarının danışmanlık hizmeti alması önemlidir.Kişi dibe battıkça tedaviyi 

ister. Hayat koşullarının zorlaşması bağımlının tedavi olma gereksinimini arttıracaktır. 

Ebeveynin tutarlı davranması ve öfkelenmeden bu seçeneği sürdürmesidir. Tartışma ve öfke 

genelde direnç yaratır. Üzüntü ve mağduriyet bağımlı kişiyi daha çok etkiler.Üçüncü kişiler 

veya aile toplantısı için de yüzleşme.Çabaların tutarlılığı önemlidir ama bazen mola vermek 

değişim için hazırlık dönemi için önemlidir kişinin farkındalığının artmasına yardımcı 

olur.Arkadaşına yardım edeyim derken kendisi de madde kullanmaya başlar.Yaşamı 

yapılandırmak önemlidir.Değişim her zaman olmaz. Maddeyi bırakamayanlar için “bir ay iç, 

bir ay içme” dir. Sorumluluğun üstlenmesi gerekmektedir. Oyunun kurallarını yeniden 

yazmak “temel yaklaşım ilkeleri” Kendinizi hazır hissetmeden onunla konuşmayın. Onun 

farklı olduğunu kabullenin, Duygularınızı kontrol edin,Değişim zaman alacaktır. Suçluluk 

duygusu kolaylıkla öfkeye dönüşecektir. Geleceğe bakın hatta anı yaşamaya çalışın. Onun 
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tuzaklarına düşmeyin. Mantıksız yaptıkları sizi sinirlendirmek içindir. Beklentileri düşürmek 

gerekmektedir. Yeni beceriler kazanmak gerekir. Hayatınızı sürdürmek. Odağınız o olduğu 

zaman aslında siz bireyliğinizi kaybedeceksiniz. Önce kendinizi var edin. Sınırlarınızı koyun. 

Ergenler, “sınırlarını bilmeyen yetişkinlerdir”.Her kişinin sınırlarını bilmeye ihtiyacı vardır. 

Sınırlar bireyin kapasitesini aşmamalıdır. Sınırlar geniş olmalıdır.Sınırlar açık ve anlaşılır 

olmalıdır.Kurallar çocuklara ne yapmamasını söylediği kadar ne yapması gerektiğini de 

söylemelidir.Sınırlar konusunda tutarlı olunmalıdır.Sınırlar uygulanabilir olmalıdır.Kurallar 

önceden belirlenmelidir.Bireysel farklılıklara saygı gösterilmelidir.Ceza, öfkenizin göstergesi 

olmasın.Ceza, bir davranışın yaptırımıdır. Hiperaktif hareketli gençlerin bir kısmı cezadan 

anlamaz onun yerine ödül verilmelidir. Sorumluluğunu almasını sağlayın.Yeni strateji 

geliştirmek. Bir stratejiye en az 3 ay süre vermek gerekir. Seçenek sunmak önemlidir. Açık 

olmak, gizliliği bırakmak önemlidir. Kabahat saklanmamalıdır. İlk adımı atan olun. Tekrar 

kullanma konusunda blöfü görün. İyi iletişim için dinlemek gerekir. Onu anlamaya çalışın, 

onu değil davranışlarını eleştirin, çatışmaları çözmeye çalışın. Çatışma üretken değildir. Onu 

destekleyin. Bozuk plak bazen işleyen bir yöntemdir. Tartışma uzamaz.Konuşmaktan 

çekinilmemelidir.Kısa konuşun.Olumlu olun, istediğinizi söyleyin.Özgün davranışa yönelin, 

net söylemek önemlidir.Duygularınızı tanımlayın.Anladığınızı gösterin.Kısmen sorumluluğu 

kabul edin.Yardım önerin.Korkutmayın suçlamayın.Geçmişi unutun, geleceğe odaklanın.Geri 

dönüşlerde hayal kırıklığı yaşamayın. İzolasyona çalışın. Zamanı yapılandırın. Onu boş 

bırakmayın. Somut verilere dayanın, test yapın.Her alanda değişmesini  beklemeyin.Kolay 

teslim olmayın.Onun direnç geliştirmesine yol açmayın. Sen dilinin yerine ben dilini kullanın. 

Başkalarından yardım beklemek. Sürekli destek beklemek yerine sürekli bilgilendirmek 

gerekir. Üçüncü kişileri iyi kullanmak önemlidir. İşin peşini bırakmamak lazımdır.Fiziksel 

durumunu takip etmek. Şiddete asla izin vermemek, susmamak önemlidir. Süreci iyi takip 

edin. İyileşme süreci bağımlının kendisine ve diğerlerine karşı dürüst ve açık olmaya 

başladığı bir süreçtir. Bağımlılar, tedavinin kurallarına uymayı reddederler. Aslında bu durum 

bağımlılık oyununa devam etmek istediğini gösterir. Yakınları kendi oyunlarını oynadıkları 

zaman, bağımlı da onların oyunlarını oynamaya başlayacaktır. Bağımlılık tedavisi olan bir 

hastalıktır. Tedavi de başarı oranı %40 tır. Hastalığın doğasında tekrarlamalar vardır. 

Tedavide hedef iyileşme değil düzelmedir. Tedavi de koşul İstekli ve kararlı olmaktır. 

Bağımlılık tedavisi uzun sürelidir. Kişinin 6 ay madde kullanmasına tıbbi literatürde “kısmi 

düzelme” denir. Asıl olarak tedavi süresi 1 yıla kadar devam etmelidir.“Ben artık iyileştim” 

yaklaşımı tekrar madde kullanmaya çok açık olduğu bir dönemi işaret eder. Kullanılan 

maddeyi bırakmak yetmez. Yaşam biçimini de değiştirmek gerekmektedir. Tüm maddeler 

birlikte bırakılmalıdır.Tolerans beyinsel bir süreçtir. Kontrol edilemez. Bazen bırakma 

döneminde kontrollu olarak düşük potansiyelli maddelerin kullanılmasına uzmanlar izin 

verebilirler. Ertelemek ve bir süre sonra bırakmak mücadeleyi daha kolaylaştırmaktadır. 

Ailenin de tedaviye katılımı şarttır.Ortam değişikliği,Bırakmak göze almaktır.Kendi kendine 

bağımlılıktan kurtulmak da başarı şansı varsa da profesyonel destek almak iyileşme şansını 

arttırır.Kullanılan maddenin cinsi kişinin tedavi şansını etkilemez.Basamakları tek tek çıkmak 

gerek.   Tedaviye yönlenme Detoksifikasyon (Arındırma),   Bağımlılık Terapisi,   Gelişim, 

Bağımlılıkta kullanılan ilaçların çoğu yoksunluk belirtilerini gidermek içindir. İlaçların yararı 

tekrar başlama konusunda sınırlıdır. Teslimiyet gereklidir. Basit olunmalıdır. Bağımlılıkta 
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kullanılan madde tamamen bırakılmalıdır. Tekrar kullanmaya başlama olasılığı her zaman 

vardır.  

TEDAVİDE BAŞARIYI ARTTIRAN FAKTÖRLER  

İstekli ve kararlı olmak, Yaşam tarzını değiştirmek, Bağımlı davranışlarını 

değiştirmek, Aile üyelerini de değişmeyi kabul etmesi, Ailenin de tedaviye katılımı, Tedavide 

uzun süre kalmak, Tedavinin temel ilkelerine ve kurallarına uymak, bir anlamda kendini 

teslim etmek, Boş zamanlarını iyi geçirmek, Çevreden uzaklaşmak veya çevreyi 

değiştirmek,Bağımlı olduğunu kabul etmek, Psikososyal becerileri geliştirmektir. 

BAĞIMLILIKTA TEDAVİ YÖNTEMLERİ  

Detoksifikasyon veya arınma dönemi- Kullanılan maddenin bırakıldıktan sonra 

ortaya çıkan yoksunluk belirtilerinin kaldırılmasını hedefler. 

Bağımlılık Terapisi- Psikolojik destek ve terapi 

Grup Terapisi- Bir öğrenme sürecidir. Psikososyal becerilerin gelişimine katkıda 

bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞTAY ALT GRUP 

RAPORLARININ SUNUMU 
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MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ ÇOCUKLARI EĞİTİM VE SAĞLIK SORUNLARI 

TARTIŞMA GRUBU RAPORU 

 
MODERATÖR 

GÖKHAN YILDIRIMKAYA UNFPA TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ 
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GRUP 1: MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ  ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN 

SAĞLIK VE EĞİTİM SORUNLARI ÇALIŞMA GRUBU 

RAPORTÖRLER 

ZEHRA KARGIN REHBER ÖĞRETMEN 

TUĞBA ALTINTAŞ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ 

KATILIMCI LİSTESİ (Kuruluşa Göre Alfabetik Sıralıdır) 
REYHAN GÖCELİ ALPU BELEDİYESİ 

MUSTAFA OKUR BİLECİK BOZÖYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

YASEMİN TÜMKAYA 
KARAKAYA 

ÇALIŞTAY YÜRÜTME KURULU ÜYESİ 

BEYSUN DOĞAN EĞİTİM ÖĞRETİMİ DESTEKLEME DERNEĞİ 

ÇİĞDEM DEMİRER EKSİ 25 DERNEĞİ 

DİLEK ERDEM YAHŞİ ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ODUNPAZARI İLÇE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

EMİN DEMİR ESKİŞEHİR ALPU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

GÜLTEN SEBER ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

MELTEM KİRAZLI ESKİŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

AYNUR SANBUR ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 

AFİFE ERKAN SOFUOĞLU ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 

FATİH ŞAHİN ESKİŞEHİR HAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

AYŞE KÜRÜM ESKİŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 

CANAN ÇOMAK KARADAĞ ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

MURAT VURAL ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

NEZİRE ERDOĞAN ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BELKIS DEDE ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

SABİHA M. AKDEMİR ESKİŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ SEKRETERLİĞİ 

OSMAN YETKİN ESKİŞEHİR MAHMUDİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

AHMET ÖNCÜ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İBRAHİM KURŞUNGÖZ RAM 

M.TAHSİN ÇEKİÇ ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ŞÜKRİYE AK KORUNMAYA MUHTAÇ ERKEK ÇOCUKLARI DESTEKLEME VE 
GELİŞTİRME DERNEĞİ 

ESRA DERELİ İMAN OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

BEYZA ÇIKILIOĞLU ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ 

ECEM KÖSE TEPEBAŞI BELEDİYESİ 
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Moderatör:  Gökhan YILDIRIMKAYA (UNFPA) 

1.Mevsimlik tarım işçisi çocukların ve gençlerin Sağlık ve  Eğitim  hizmetlerine 

kesintisiz erişiminde, ilimizde  ne tür sorunlar/güçlükler  yaşanmaktadır? 

 

a) Eğitim Alanındaki Sınırlılık/Güçlükler: 

 

1.  “Zaten tarım işçisi olacak eğitime ne gerek var” düşüncesi, 

2. Ebeveynlerin eğitim konusundaki farkındalığının düşük olması,çocukların eğitimine 

karşı isteksiz olmaları ve talepte bulunmamaları, 

3. Ailelerin çocuklarının kendilerinden daha uzak bir yerde eğitim almasına izin 

vermemeleri, 

4. Tarım işçiliği için geldikleri bölgede dil sorunu yaşamaları, 

5. Çocukların gelişim alanlarında(bilişsel) problemlerin olması, 

6. Çocukların öz bakım becerilerinde eksiklik olması, 

7. Çocuğun gelişimi için gerekli olan zengin uyarıcılı ortamların olmaması, 

8. Ailenin eğitim düzeyinin yetersiz olması, 

9. Sosyo-ekonomik düzeyin düşüklüğü, 

10. Akraba evliliğinin fazlalığı 

11. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuk sayının fazla olması, 

12. Eğitim saatlerinin tarım çalışanlarına uygun olarak düzenlenmemesi, 

13. Öğretmenlerin gezici Mevsimlik Tarım İşçisi olan öğrencilere önyargılı davranması, 

 

b) Sağlık Alanında Sınırlılık/Güçlükler: 

1. Çalışma ve yaşam koşulları, alt yapı, hijyen ve çevre sağlığı niteliğinin düşük olması, 

2. Nüfus cüzdanı olmadığından dolayı hastanelerde muayene olmada ve ilaç almada 

zorluk yaşamaları, 

3. Gebe/hamile olan bireylerin ve yenidoğanların  tespitinin güçlüğü, 

4. Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası bebek bakımı ile ilgili konulardaki 

bilgilerinin yetersiz olması,  

5. Beslenme düzeyinin düşük olması, 

6. Bebek izlem ve bağışıklamanın düşük olması, 

7. Kız çocukların erken evlendirilmesi, akraba evliliği, istenmeyen evlilikler sonucunda 

sağlık risklerinin oluşması, 
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8. Tarımda kimyasal kullanımının yetkisiz kişiler tarafından kontrolsüz olarak yapılması 

ve steril denetiminin yeterli olmaması, 

9. Cinsel şiddet ve istismarın olması, 

10. Ergen gebeliği, cinsel sağlık(ihmal ve istismara yönelik), üreme sağlığı konularındaki 

eğitim eksikliği, 

11. Aile Planlaması hizmetlerinin yetersiz verilmesi, 

12. Engelli çocuklara ve yaşlılara bakım hizmeti verilmemesi, 

13. İlkyardım bilgisi eksikliği 

 

c) Diğer Sınırlılık/Güçlükler: 

1. Hedef kitle tespitinin(kim nereye geldi, kaç kişi geldi), kimler tarafından yapılacağının 

belirlenmesinde yaşanan sorunlar, 

2. Tarım işçiliği için gelen ailelerin çalışmaya geldikleri yerlerde dışlanması,  

3. Tarım işçiliği için gelen ailelerin çalışmaya geldikleri bölgeye uyum sağlayamamaları, 

4. Tarım işçisi ailelerin sık yer değiştirmeleri 

5. Mevsimlik Tarım İşçileri konusunda tanımlanmış özel bütçe kalemlerinin olmaması 

6. Ücretler ve çalışma koşulları konusunda denetimin yetersiz olması, 

7. Kamu hizmet sunucularının hedef kitleyle ilgili bilgi ve farkındalığının düşük olması, 

8. Birden fazla kurumun aynı konuyla ilgili çalışmalar yapması ve belgelendirmede 

sıkıntıların yaşanması, 

9. Belediyelerin bu alana kaynak ayırmaması, 

10. Yanlış inanışlara dayalı riskli sağlık davranışların yaygınlığı 

11. Eğitim ve sağlık alanında yapılan çalışmaların projelerle sınırlı olması, sürekliliğin 

olmaması 

12. Hizmeti sağlayacak kişi/kurumlarla iletişim kurulamaması, 

13. Hedef kitlenin yaş grupları, ihtiyaç ve zaman verilerinin eksik olması, 

 

2.Mevsimlik tarım işçisi çocukların  ve gençlerin; Sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimini 

güçlendirmek için hangi adımlar atılmalı/önlemler alınmalı ya da müdahaleler 

geliştirilmelidir? 

 

a) Eğitim alanında; 

1. Çalışma ve yerleşim alanlarına yakın, geçici veya kalıcı eğitim birimleri ve ortamları 

oluşturulmalı, yapılandırılmış eğitim hizmetleri verilmeli, 
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2. Eğitim müfredatı birleştirilmeli, 

3. Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılarak eğitim alanında gönüllülerden 

yararlanılmalı   

4. Halk eğitim programlarında yeni normlar oluşturulmalı, öğretmenler yetiştirilmeli 

5. Kullanılmayan, atık durumda olan köy okullarına yerleşim alanı kurulmalı, 

6. Hizmete kapalı olan ailelerin ikna edilmesi için ekipler oluşturulmalı 

7. Üniversite öğrencilerinin Mevsimlik Tarım İşçilerinin bulundukları yerlerde staj 

yapması sağlanmalı 

8. Mevsimlik Tarım İşçilerine yönelik okuma/yazma kursları verilmeli, 

9. Rehabilitasyon merkezleri, RAM ile işbirliği yaparak özel eğitime ihtiyaç olup 

olmadığını tespit etmeli, 

10. Kolluk kuvvetleri aracılığıyla kadın ve erkeklere şiddet konusunda eğitim verilmeli, 

bireyler neler yapılabileceği konusunda bilgilendirilmeli. 

b) Sağlık alanında; 

1. Gezici sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmalı,  

2. Mevsimlik Tarım İşçilerine temel temizlik ihtiyaç malzemeleri bedelsiz sağlanmalı, 

3. Tarımsal kimyasal atık ve çöplerin ayrı toplanmalı ve bertaraf edilmeli, 

4. Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile Planlaması hizmeti kapsamında isteyen kadınlara 3 

aylık süreyle gebeliği önleyici iğne yapmalı, 

5. İçme ve kullanma suyunun dağıtımı ayrı yapılmalı, 

6. Çocuklar ve gebeler yerleşik yaşam alanlarında kalmalı, verilecek  hizmetler buraya 

taşınmalı, 

7. Güneş enerjisine dayalı sıcak su sistemi yapılmalı, 

8. Çocuklara beslenme, gıda yardımı yapılmalı, 

9. Akran özendirme ile sağlıklı davranış oluşturmalı, 

10. Sağlık aracısı adı verilen kişiler yetiştirilmeli, 

 

c) Diğer alanlarda; 

1. Yerleşim alanları toplulaştırılmalı, kalıcı olmalı 

2. İşgücünün taşınması sağlanmalı 

3. Yerel yönetimler aktif rol oynamalı (yaşama, oyun, barınma, su, atık, çöp) 

4. Kayıtlı olarak nüfus hareketleri bildirimi (Aile Sağlığı merkezi, Okul, Toplum sağlık 

merkezi) yapılmalı  

5. İl koordinasyon birimi oluşturulmalı, 
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6. Mevsimlik Tarım İşçileri için ödenek tanımlanmalı ve harcamaya yönelik yönerge 

yazılmalı, 

7. Uygulama, Mevzuata Yönelik İzleme, Değerlendirme ve Denetim yapılmalı, 

8. Kanaat önderlerinin, din görevlilerinin eğitimde desteği alınmalı, 

9. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını tarafından Gıda desteği ile saklama ve 

hazırlama konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin denetiminde 

eğitim verilmeli, 

10. Tarımsal ilaçlama yapanlar için Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, Ziraat odası 

gibi meslek odaları kimyasal ilaçların zararını gösteren anlatıcı, resimli broşür/afiş 

hazırlamalı, 

11. Tarım danışmanları tarafından çiftçi ve tarım işçisine kimyasal kullanımı bilgisi 

sunulmalı, 

12. Kamu hizmetleri ortak çalışmalı ve çalışma saatleri esnek olmalı 

13. Yerel halk ile Mevsimlik Tarım İşçilerinin bir arada yaşamaları sağlamak ve dışlanma 

olgusunu ortadan kaldırmak için birlikte katılabilecekleri etkinlikler yapılmalı, 

14. Yerel yönetimler Mevsimlik Tarım İşçisi çocukları kentle tanıştırmak için etkinlikler 

düzenlemeli, 

15. Eğitim ve sağlık alanında Mevsimlik Tarım İşçileri ile ilgili bir kod oluşturulmalı, 

16. İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından TC kimlik numarası olmayan Mevsimlik Tarım 

İşçileri tespit  edilmeli, 

17. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ödenek aktarımı olmalı, Mevsimlik 

Tarım İşçilerine yönelik çalışmaları olmalı, 

3. Mevsimlik tarım işçisi çocukların ve gençlerin; Sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimini 

güçlendirmek için hangi kurumlarla, kimlerle işbirliği gerçekleştirilebilir? 

İşbirliği Yapacak Kurumlar: 

1. Halk Sağlığı Müdürlüğü 

2. Milli Eğitim Müdürlüğü 

3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 

4. Müftülük 

5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

6. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü 

7. Belediyeler 

8. Ziraat Odası 

9. Sivil Toplum Kuruluşları 
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10. Toplum Sağlığı Merkezleri 

11. Üniversiteler 

12. Nüfus Müdürlüğü 

13. Jandarma 

14. Muhtarlar 
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MODERATÖR 

ERTAN KARABIYIK KALKINMA ATÖLYESİ 

 

Grup 2: MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLİĞİNDE ÇOCUKLARIN / GENÇLERİN 

GENEL YAŞAM KOŞULLARI VE SORUNLARI TARTIŞMA GRUBU 

Moderatör:  Ertan KARABIYIK (Kalkınma Atölyesi) 

1- ULAŞIM , YAŞAM VE ÇALIŞMA KOŞULLARI  

1-Ulaşım 

2-Barınma 

3-Beslenme 

4-İşçi sağlığı ve İşçi güvenliği 

 

1) ULAŞIM 

RAPORTÖRLER 

SULTAN KOŞMAZ REHBER ÖĞRETMEN 

HÜSEYİN ÇAĞDAVUL REHBER ÖĞRETMEN 

KATILIMCI LİSTESİ (Kuruluşa Göre Alfabetik Sıralıdır) 

MEHMET ALİ TÜMKAYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

HARUN CANITEZ EKSİ 25 DERNEĞİ 

MEHTAP YAMAN ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

RECEP AKÇELİK ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

FATMA ŞAHİN  ESKİŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

HİKMET KARA ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

CEMİL İLHAN ESKİŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 

AYSUN SAYGIDEĞER ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İSMAİL KAYMAK ESKİŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 

BURÇİN KARPUZ  ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

FİKRET ÇELİK ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

KÜRŞAT ÖNDER CEYLAN ESKİŞEHİR SARICAKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SEMA ÖZTÜRK İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

NİHALCAN AĞIRBAŞ OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

KEMAL ADA SARICAKAYA BELEDİYESİ  

ŞURA NUR BALCI TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

YEŞİM ÖZCAN  TÜRKİYE İŞ KURUMU 

YUSUF TOMRUK YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
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a) Şehirlerarası ulaşım (Eskişehir’e hangi koşullarda ve araçlarla 

geliyorlar? ) 

Hem yolcu hem de eşya taşımak amacıyla minibüsler kullanılması 

b) Tarlaya Ulaşım 

• Yaşam alanından çalışma alanına ulaşımda traktör kullanılması, 

• Trafik güvenliği ve can güvenliğini sağamaya yönelik tedbirler alınmamış 

olması, 

(Ehliyet olmaması, çevre yol kullanımı, Traktör kasasında koruma olmaması 

gibi…) 

 

    2)  BARINMA 

• Mevsimlik tarım işçilerine ayrılmış özel olarak kamp yerleri yok.  

•  Belediyenin tahsis ettiği araziler var. 

• Çadırların kurulduğu araziler düz alanlar olmaması, 

• Aileler tek göz çadırda kalması ve bu konuda yaşanan sorunların üzerine 

bir araştırma yapılmaması, sağlıklı verilerin olmaması, cinsel istismar riski, 

• Yaşa alanlarının kanal, akarsu kenarlarına kurulması sebebi ile yaralanma 

ve boğulma riski, 

• Yaşam alanlarında sağlık ve hijyen kurallarına uygun olmayan  tuvaletlerin  

kullanılması 

• Sanitasyon problemi, genel hijyenin yetersiz olması, 

• Atık suyu yaşam alanından uzaklaştıran sistemlerin olmaması, 

• Sağlıklı içme suyunun bulunmaması, (Alpu’da su problemi daha çok.) 

• Kullanım suyunun yetersizliği, 

• Çocuk oyun, park alanları ve oyun odalarının bulunmaması, 

3) BESLENME 

• Dengeli ve düzenli beslenme imkanlarının bulunmaması, (Yanlarında keçi 

getiren aileler sütünden faydalanıyor.) 

• Gıda saklama koşullarının yetersiz olması, 

• Bebek ve çocukların beslenmesinde yetersizlikler,  
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• Çocuğun tarlada çalışan anne tarafından yeterli ilgi ve bakım görememesi 

ve bundan kaynaklanan gelişim problemleri,(Beslenme ve anne güven 

duygusu çocukların gelecekteki gelişimlerini etkiliyor.) 

4) İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 

• Güneşten korunmak için tedbirlerin alınmadığı, 

• Sağlıklı içme suyunun bulunmaması, (dereden içme suyu kullanılıyor.) 

• Güneşten korunmak için tedbirler alınmaması, (başlarına örtü takıyorlar, 

ancak bu yeterli değil yüzü korumuyor, cilt hastalıklarına sebep olabiliyor.) 

• Yağmurluk kullanılmaması, 

•  Eldiven kullanılmaması, 

•  İş elbisesi kullanılmaması ya da yetersiz olması, ( hareketlerini kısıtladığı 

ve zaman kaybına yol açtığı için kullanmak istemiyorlar) 

• Çalışma koşulları, (Taşıma ve kaldırma vb hareketlerde uygun olmayan 

tekniklerin kullanılması nedeniyle bel fıtığı görülebiliyor.) 

• İş ekipmanlarının yetersizliği, 

•  Kesici alet yaralanmaları,  

• Gözlük ve maske (ilaçlama yaparken özellikle) kullanımının azlığı, 

• Meslek hastalıkları (ortopedi, zehirlenme gibi) ile ilgili yeterli veri 

olmaması, 

• Boğulma vakalarının sıklığı, 

• Sağlık seti eksikliği, 

2- HİZMETLERE ERİŞİMDE GÖRECE DAHA RİSKLİ GRUPLAR VE 

HİZMET TÜRLERİ NELERDİR? 

1. Gebe ve yeni doğanlar 

2. Engelliler 

3. Kronik hastalığı olanlar 

4. Yeni doğum yapmış kadınlar 

5. Eğitim çağındaki çocuklar 

6. Yaşlılar 

7. Kadınlar 

8. Çalışan erkekler 

Hangi Hizmetler Veriliyor?  
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Jandarma; kayıt ve güvenlik, eğitim! 

Belediye;  tiyatro, giysi yardımı 

Üniversite; ‘Mecbur’ belgeseli, foto sergi 

Kaymakamlıklar; yaşam ortamını iyileştirmeye dönük çalışmalar 

İlçe MEM; eğitim 

3. ULAŞIM, YAŞAMA, ÇALIŞMA KONULARINDA HİZMETE ERİŞİM İÇİN 

NELER YAPILMALI? YA DA MÜDAHALELERİ NELER OLMALI? 

1) ULAŞIM 

• Yerleşim yerlerinden çalışılacak alana güvenli ulaşım araçlarıyla 

ulaşması sağlanmalı,  

• Kullanılan ulaşım araçları (minibüs, traktör, kamyon )  standartlara 

uygun olmalı, 

2) YAŞAM ALANI 

• İlçe düzeyinde yerleşim yerlerinin tespit edilmeli 

• Alt yapısı hazırlanmalı, 

• Çocuk oyun, park alanı, oyun odası sağlanmalı, 

• Kamp alanlarının güvenliğinin sağlanmalı, 

• Eğitim için çadır okulların yapılmalı, 

• Bölmeli çadırlar tasarlanmalı, 

• Yerleşim yerlerinin düzenli olarak ilaçlanmalı, 

• Çöpler düzenli olarak alınmalı, 

    3) BESLENME 

• Seyyar ekmek fırını yapılmalı, 

• Tüketim Kooperatifleri aracılığıyla gıdaların ucuz temini sağlanmalı, 

• Protein kaynaklı beslenmenin desteklenmeli, 

4)İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
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• Sağlıklı ve serin içme suyu temin edilmeli,  (Testi, katlanabilir termos, 

termos bidon ) 

• Şapka temini sağlanmalı,  

• Gölgelik kurulmalı, 

• İlkyardım eğitimi verilmeli, tarım aracısı , (bahçe sahibi ve çalışanlara) 

• İlk yardım seti bulundurulmalı, 

• Yağmurluk temin edilmeli, 

• İlaçlamada koruyucu ekipmanların temin edilmeli, 

 

4. KİM NE YAPMALI ? 

Tarım aracıları; Ulaşım, yaşam ortamı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve işçilerin 

hakları konusunda bahçe sahibi ile yapacağı sözleşmeye hükümler koymalı, 

 

Tarla Bahçe Sahibi; Bahçeye ve tarlaya ulaşımın güvenliğinden sorumlu olmalı, 

 

Çalışma Müdürlüğü; Sözleşme yapılıp yapılmadığını kontrol etmeli, çocuk 

işçiliği konusunda denetlenme yapmalı, 

Sağlık İl Müdürlüğü; meslek hastalıkları konusunda araştırma yapmalı, ilk 

yardım konusunda eğitim vermeli, 

Jandarma; traktörlerin trafiğe uygunluğu konusunda denetimler yapmalı,, şiddete 

uğrayan kadın ve çocuklarla ilgili çalışmalarına devam etmeli , ihmal ve istismar 

konusunda jandarma çalışmalı, 

 

Belediyeler; üniversitelerle işbirliği yaparak çadırkent tasarlamalı,  

Altyapı, su, çöp, ilaçlama ve beslenme konusunda (yoğurt programı) projeler 

yapmalı, 

 

Ziraat Odaları; İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri vermeli, işçi sağlığı ve iş 

güvenliği ekipmanlarının teminini sağlamalı, 

 

Meslek Örgütleri 

Barolar; İşçi hakları konusunda eğitim vermeli, iş kazalarında hukuki destek 

vermeli, , sözleşme yapılmasını sağlamalı, 
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Tabipler Odası; Sağlık taraması yapılmasını konusunda Sağlık Müdürlüğünü 

harekete geçirmeli, 

 

Üniversiteler; Tez, proje ve araştırmaların yapılmasının desteklenmeli, 

(Eskişehir’de 3 akademisyen mevsimlik tarım işçileri ile ilgili araştırma yaptı)  

 

Firmalar ve Tüketiciler;  Çocuk işçiliği ile ilgili toplumsal duyarlığı arttırma 

konusunda üniversite, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak bilinçlendirme 

çalışmaları yapmalı, 

 

Valilik; Valiliğin özel olarak mevsimlik tarım işçilerine yönelik komisyon 

kurmalı, Eskişehir’deki STK’ların valiliği ve belediyeleri harekete geçirmeli  

 

Sivil Toplum Kuruluşları;  Eskişehir’deki sivil toplum kuruluşları kamu 

kurumları ile işbirliği yaparak mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarını 

iyileştirmeye yönelik projeler hazırlamalı, konuya dikkat çekecek yarışmalar 

düzenlenmeli. 

YERELDE VE YERİNDE ÇÖZÜM!!! 

 

 

 

 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR TARTIŞMA GRUBU SONUÇ RAPORU 
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SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR TARTIŞMA GRUBU 

 

 

ÇOCUĞA ŞİDDET OLGUSUNUN GRUPLAR HALİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

BOYUTUNDA TARTIŞILMASI ÇALIŞTAY RAPORU 

 

 

GRUP 3 : ÇOCUK ADALET SİSTEMİ VE ÇOCUK KORUMA ALANINDA TOPLUM 

TEMELLİ ÖNERİLER TARTIŞMA GRUBU 

Suça sürüklenme olasılığı göz önüne alındığında hangi çocuklar daha çok risk altındadır?  

Grup tartışması sonucunda aşağıdaki faktörlerin çocukların suça sürüklenmesinde başat risk 

faktörleri arasında olduğu belirtilmiştir. 

1. Sosyo ekonomik faktörler 

a. Sosyal devlet uygulamalarındaki eksiklikler 

RAPORTÖRLER 

BEKTAŞ MURAT BÜYÜKCAN REHBER ÖĞRETMEN 

YELDA HARMANKUYU  REHBER ÖĞRETMEN 

KATILIMCI LİSTESİ (Kuruluşa Göre Alfabetik Sıralıdır) 

EBRU BAYHAN ANKARA ÇANKAYA REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ 

BURAK KARAKAYA ÇALIŞTAY YÜRÜTME KURULU ÜYESİ 

SEMA UYANDIRICI EKSİ 25 DERNEĞİ 

ZERGÜN ÇETİN EKSİ 25 DERNEĞİ 

FATMA IŞIKÇILAR ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

ASLI SÜREK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

ABDULLAH UĞUR ESKİŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

ŞADUMAN AKSU ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 

ADEM UÇAR ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

SERDAL ÖZDEMİR ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

SERAP ALTINOK ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SİBEL SEZER ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SEFANUR ÇOBAN ESKİŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ SEKRETERLİĞİ 

HASAN HAYRİ ÇIRAK ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 

CEM DEMİRAYAK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 

MELTEM DİNLEYİCİ OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

EZGİ BİLGİN  TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

ŞEYDA ATALAY AYDOĞAN TÜRKİYE İŞ KURUMU 
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b. Gelir adaletsizliği 

c. Ayrımcı dışlayıcı davranışlar 

2. Ailesel faktörler 

a. Parçalanmış aile 

b. Ebeveynin suç geçmişi 

c. Yoksulluk 

d. İlgisiz ebeveyn tutumları 

e. Aileden ayrı kalmak 

3. Toplumsal Faktörler 

a. Arkadaş çevresi ve mahalle 

b. Göç 

c. Sığınmacı çocuklar 

d. Dil dezavantajı  

4. Eğitim Fırsatlarına Erişememe 

a. Bilgiye erişmede eksiklik 

5. Yaş Küçüklüğü  

Bu risk faktörleri değerlendirilirken çocukların her koşulda suça sürükleneceği değil ancak 

suça sürüklenme olasılıkları olduğu ifade edilmiştir.  

Suça yönelen çocuklara ulaşma konusunda sizce ilimizde ne tür sorunlar/güçlükler 

yaşanmaktadır? 

Bu tartışmada kişisel, toplumsal ve kurumsal olarak temel sorun, çocuk merkezli bakış 

açısının eksikliği olarak belirlenmiştir.  

1. Kurumsal güçlükler 

a. Çocuk merkezli bakış açısının eksikliği 

b. Bürokrasi  

c. Yetersizlik (personel ve bütçe) 

d. Mesleki bıkmışlık 

e. İhmal  

f. Ara kurumların eksikliği (devlet ve ihtiyaç sahipleri arasında) 

2. Toplumsal güçlükler  

a. Farkındalık eksikliği 

b. Önyargı 
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c. Güvensizlik (devlete karşı) 

d. Toplumsal iletişim eksikliği 

e. İhmal 

3. Güçlü sivil toplum kuruluşlarının eksikliği 

4. Dil dezavantajı 

5. Yasal Engeller 

6. Kurumsal pratikler (çekinme korku) 

7. Medyanın tutumu 

Suça Sürüklenmiş Çocuğa Ulaşmak İçin Hangi Adımlar Atılmalı? 

1. Çocuk il koordinasyon sekretarya biriminin merkez olarak kabul edilmesi.  

2. Çocukların bireysel gelişimi destekleyecek eğitim programlarının oluşturulması 

3. İnsan haklarına duyarlı, demokrasiye saygılı bireylerin yetiştirilmesi amacıyla 

değerler eğitimlerinin planlanması 

4. Hukuk fakültesi ile işbirliği içinde hak eğitimi verilmesi. 

5. Sosyalleşme olanaklarının güçlendirilmesi (aktivite kursları, oyun, spor dans, 

müzik) 

6. Risk grubundaki çocukların ihtiyaçlarının tespit edilmesi. 

7. Kamu spotları, billboardlar, ilan duyuru tahtaları hazırlanması, yaygınlaştırılması 

8. Kaynakların adil dağılımı konusunda yerel politikalar geliştirilmesi.  

9. Bilgi edinme yoluyla kaynak dağılımının şeffaflaştırılması, sorgulanması. 

10. Çocuk izleme merkezlerinin açılması 

11. Çocuk ihmali ve istismarı konusunda kurum içi eğitim verilmesi 

12. Bürokrasinin kolaylaştırılması için yeni mekanizmaların araştırılması 

13. Mahalli kapsamında ihtiyaca uygun pilot çalışmaların projelendirilmesi. 

14. Çocuk ihmali ve istismarı konusunda çalışanların katılımıyla farkındalık 

eğitimlerinin verilmesi 

15. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin sağlanması.  

Hangi Kurumlarla, Kimlerle İşbirliği Yapılmalı, Hangi Mekanizmalar Geliştirilmeli? 

Aşağıdaki kurumlarla işbirliği yapılabileceği düşünülmüştür.  

1. Eğitim Kurumları, öğretmenler 

2. Psikologlar-Sosyal Çalışmacılar 
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3. Çocuk Polisi 

4. Baro 

5. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

6. Halk Sağlık Müdürlüğü 

7. Müftülük 

8. Hukuk Fakülteleri 

9. Belediyeler 

10. STK’lar 
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KAPANIŞ KONUŞMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Özden AKKAYA  

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı 
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Çocuk istismarı ve ihmali dünyada milyonlarca çocuğu ve ailelerini etkileyen çok önemli 

bir toplumsal sorundur. Çocuklar üzerinde duygusal, zihinsel, fiziksel ve sosyal etkileri olan 

istismar ve ihmal, çocukların yaşamlarında onarılmaz sonuçlara yol açabilmektedir. Özellikle 

öğretmenler, çocuk istismarı ve ihmalini tanımlayacak, öğrencilerinden birinin istismar ya da 

ihmal edildiğini fark edebilecek kişilerin başında gelmektedir. Diğer bir husus da Özellikle 

gezici mevsimlik tarım işçisi gençlerin ve kadınların bulundukları ortamların iyileştirmeye 

yönelik çalışmaların da bu çalıştayda yer alması, onların sosyal kabullerini arttırmak, 

dışlanmaya ve şiddete yönelik olumsuz davranışların azaltılması, iletişimin güçlendirme 

çalışmalarının da yürütülmesi de çok önemli bir konudur.  Çok sayıda paydaş kurumlarla 

gerçekleştirilen çalıştay gelecek nesillerimiz için umut ışığı olmuştur. Bu Çalıştayda emeği 

geçen herkese başta Çağfen okulları ailesine ve çalıştaya bizzat katılarak destek veren kişi ve 

kurumlara teşekkür ederim.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 Ahmet ALTINTAŞI  

Çağfen Okulları Müdürü   

  

 

 Çocuğa yönelik  her türlü istismar suçların en büyüğüdür.Kendini korumaktan yoksun, 

sadece yetişkinlerin bakımıyla hayatta kalabilecek güçsüz bebekleri ve masum çocukları 
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şiddete maruz bırakanları engellemek toplumun ve hukukun sorumluluğu 

altındadır.Açıkçası,çocuğa yönelik istismar ve ihmal olaylarından sadece saldırganlar değil, 

bu olayların yaşandığı toplumlardaki her birey sorumludur. 

                    Çağfen Koleji 10-12 Şubat'ta başlayan ve 3 Nisan 2015 itibariyle sonuçlanan 

"Yerel Düzeyde Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Çalıştayı" na işte bu sorumluluk 

duygusuyla yaklaşmış ve bu önemli meselenin çözülebilmesi için gerekli katkıları sunmuş 

olmaktan büyük bir onur kazanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

YEREL DÜZEYDE 

ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ 

ÖNLEME ÇALIŞTAYI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPORU 

 

İkincisi düzenlenen yerel düzeyde çocuk ihmalini ve istismarını önleme çalıştayının 

son gününde değerlendirme yapmak ve katılımcıların sürece ilişkin görüşlerini almak 

amacıyla “Çalıştay Değerlendirme Anketi” uygulandı. 

Katılımcıların süreçle ve çalıştayın amacına uygun olup olmadığı ile ilgili görüşlerini 

almak için son gün olan 03/04/2015 tarihinde katılımcılara anket uygulandı. Uygulanan 

anketin sonuçları, sürecin işlerliğini, çalıştayın amacına uygunluğunu, çalışma gruplarında 

yapılan tartışmaları ve alınan sonuçları katılımcıların gözüyle değerlendirmek amacıyla 

kullanılmıştır. Anketi 61 katılımcı tam olarak doldurmuştur. Anketin birinci bölümü likert tipi 

10 maddeden, ikinci bölümü açık uçlu iki maddeden, toplam 12 maddeden oluşmaktadır. 

Likert tipi maddelerde yetersiz, orta düzey ve yeterli olmak üzere üçlü derecelendirme 

kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Katılım  Frekans (f)  Yüzde (%)  

Yeni Grup  37  60,7  

Eski Grup  24  39,3  

Toplam  61  100  
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Ankete katılan toplam 61 kişinin 37’si  yani % 60,7’si çalıştaya ilk kez katılmış; 24’ü 

yani % 39,3’ü ikinci kez çalıştaya katılan gruptur. 

 

Cinsiyet  Frekans (f) Yüzde (%)  

Kadın  38  62,3  

Erkek  23  37,7  

Toplam  61  100  

Çalıştay katılımcıları cinsiyet açısından incelendiğinde 38 kadın 23 erkek katılımcı 

olduğu görülmektedir. Kadın katılımcıların oranı erkek katılımcılardan fazladır. Anket 

maddelerine verilen cevaplarda cinsiyete göre herhangi bir farklılık saptanmadığı için bu 

çalışmada cinsiyet bir değişken olarak ele alınmamıştır. 

 

Anketin değerlendirmesi için SPSS veri analizi programı kullanılarak verilerin frekans 

tabloları hazırlanmış ve yüzdelikleri hesaplanmıştır. Eski ve yeni katılımcılara ilişkin yüzdeler 

ayrı ayrı hesaplanıp analiz edilmiş, ardından genel toplamın yüzdeleri hesaplanmıştır. Açık 

uçlu olan sorular frekans tablosu ile değerlendirilmiştir. 

 

Anket 

Maddeleri 

Yetersiz Orta Düzey Yeterli 

 Yeni  Eski Yeni  Eski Yeni  Eski 

1. Madde - - 5,4 4,2 94,6 95,8 

2. Madde - 4,2 21,6 16,7 78,4 79,2 

3. Madde 2,7 4,2 32,4 25,0 64,9 70,8 

4. Madde - 4,2 10,8 4,2 89,2 91,7 

5. Madde 2,7 4,2 56,8 20,8 40,5 75,0 

6. Madde 5,4 8,3 62,2 37,5 32,4 54,2 

7. Madde 2,7 - 10,8 12,5 86,5 87,5 

8. Madde 2,7 - 16,2 12,5 81,1 87,5 

9. Madde 2,7 - 27,0 8,3 70,3 91,7 

10. Madde -  - 16,2 8,3 83,8 91,7 

Çizelge 1. Çalışma Gruplarında Yer Alan Katılımcıların Anket Maddelerine Yönelik 

Görüşleri 

 

Çizelge 1’de görülen “Eski grup” iki çalıştayımıza da katılan gruptur. “Yeni grup” ise 

sadece ikinci yerel düzeyde çocuk istismarını ve ihmalini önleme çalıştayına katılan gruptur.   
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Anket formundaki ilk madde olan, çalıştayın amaç ve kapsamının anlaşılır olmasının 

yeterlilik düzeyi Çizelge 1’de görüldüğü gibi her iki grup için büyük oranda yeterli 

bulunmuştur. 2. Madde olan çalışma gruplarının konu alanı açısından sınıflandırılmasını hem 

eski hem yeni gruptaki katılımcıların yarısından fazlasının yeterli buldukları görülmektedir. 

Anket maddelerinden 3. olan çalışma gruplarındaki tartışmaların amaç doğrultusunda 

yürümesini ise her iki grubun da yeterli bulduğunu eski grubun yeni gruba yaklaşık 

%5boranla daha yeterli bulduğu saptanmıştır. Eski ve yeni gruptaki katılımcıların tamamına 

yakını çalıştayda çalışma gruplarında her katılımcının kendini ifade edebilmesi için olanak 

sunulduğunu belirtmişlerdir. 5. Madde olan çalışma gruplarında alınan çözüm önerilerinin 

miktar ve kapsam açısından yeterliliği konusunda yeni grup %40.5 iken eski grubun %75 

olduğu gözlenmiştir. Bu farklılıkta eski grupla iki yıldır yapılan çalışmaların etkili olduğu ve 

çalışmalara inancın arttığı düşünülmektedir. Çalıştayda alınan çözüm önerilerinin 

uygulanabilirliği olan 6. Madde incelendiğinde yine yeni grubun %62 oranda orta düzeyde 

bulurken eski grubun % 54.2 oranda yeterli bulduğu saptanmıştır. Yine bu noktada da iki 

yıldır bu konuda yapılan çalışmaların sürecinin ve ilk çalıştayın çözüm önerilerinin bir 

çoğunun hayata geçirilmesinin etkisi olduğu düşünülmektedir. Her iki grubun da yarısından 

fazlası 7. Madde olan çalıştayda yürütme kurulu üyeleri ile kurduğu iletişimin niteliğinin 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 8. Madde olan çalıştay programının yeterlilik derecesi 

incelendiğinde %6.4 oran farkıyla eski grup daha yeterli bulmuştur. Çalıştay programının 

plana uygun olarak uygulama düzeyi olan 9. Maddede ise yeni grubun eski gruba oranla daha 

düşük olduğu ama büyük oranda iki grubun da yeterli bulduğu göze çarpmaktadır. Anketin 

son likert tipi maddesi olan çalıştay sürecinin konaklama, ulaşım gibi konularda sağlıklı 

yürümesini ise her iki gruptaki katılımcıların tamamına yakınının yeterli bulduğu 

görülmektedir.  

Anket 

maddeleri 

YETERSİZ 

(%) 

ORTA 

DÜZEY 

(%) 

YETERLİ 

1. Madde - 4,9 95,1 

2. Madde 1,6 19,7 78,7 

3. Madde 3,3 29,5 67,2 

4. Madde 1,6 8,2 90,2 

5. Madde 3,3 42,6 54,1 

6. Madde 6,6 52,5 41,0 

7. Madde 1,6 11,5 86,9 

8. Madde 1,6 14,8 83,6 

9. Madde 1,6 19,7 78,7 

10. Madde - 13,1 86,9 

Çizelge 2. Çalıştayda Yer Alan Tüm Katılımcıların Anket Maddelerine Yönelik 

Görüşleri 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi çalışma gruplarında alınan çözüm önerilerinin miktar ve 

kapsam açısından yeterliği (5.madde) ve çalıştayda alınan çözüm önerilerinin 

uygulanabilirliği (6.madde) katılımcılar tarafından büyük oranda yeterli görülmeyen ancak 

orta düzeyde yeterli görülen durumlar olmuştur. Bununla birlikte 5. ve 6.maddeye göre daha 

yeterli bulunmasına rağmen çalışma gruplarındaki tartışmaların amaç doğrultusunda yürümesi 
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de katılımcıların yaklaşık üçte biri tarafından orta düzeyde yeterli olarak ifade edilmiştir. 

Özellikle birinci madde olan çalıştayın amaç ve kapsamının anlaşılır olması ankete 

katılanların tamamına yakını tarafından yeterli görülen madde olarak dikkat çekmektedir. 

 

En Önemli Bulunan Öneri F 

Çocukların eğitime devam edebilmesi için onlara uygun müfredatın oluşturulması 
ve eğitime devamlılığın sağlanması, taşımalı eğitimin yaygınlaşması. 

10 

Bu çalışmaların kamu ve STK’ların işbirliğiyle yürütülmesi.    9 

Mevsimlik tarım işçileri için konaklama kampları kurulması ve alt yapı hizmetlerinin 
götürülmesi, sağlıklı ve güvenli yaşam alanı oluşturulması .  

8 

Bu çalışmayı faydalı bulduğunu ifade edilmesi. 7 

Beslenme olanaklarının iyileştirilmesi. 4 

Anne ve babanın eğitimi ve bilgilendirilmesi. 4 

Hijyen, gebelik, işçi taşımacılığı konularının ele alınması 2 

Çocukların sosyal imkanlarının artırılarak sosyalleşmesine olanak tanınması. 2 

11. Madde. Katıldığınız çalışma grubunda çocuğa karşı ihmal ve istismara yönelik 

alınan en önemli önlem kararı veya öneri tablosu 

 

Katılımcılara, “Katıldığınız çalışma grubunda çocuğa karşı ihmal ve istismara yönelik 

alınan en önemli önlem kararı veya önerisi sizce nedir?” sorusunu yönelttiğimizde 

yukarıdaki tablodaki cevaplar en çok tekrar edilen cevaplar olmuştur. Bunun dışında 

katılımcılar tarafından ifade edilen cevaplar şu şekildedir: Çocuk izlem merkezlerinin 

açılması, paydaş kurumların tüm personelinin eğitimden geçmesi, mevsimlik tarım işçisi 

olan ailelerin eğitilmesi, kimyasal kullanımı bilgisi, kişisel bakım ve olanaklarının 

sağlanması, çocuk adalet sistemi içerisinde ceza evlerine girmenin zorluğu göz önünde 

bulundurularak çocuklarla ceza evine girmeden önce bir proje yardımı ile çalışılması, 

mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına oyun ve oyun odalarının düzenlenmesi, çocukların 

üstün yararı ilkesi göz önüne alınarak hareket edilmesi, alınan kararların valilik 

makamında emre dönüşmesi, suça sürüklenen çocuklar için pilot projeler uygulanması, 

adli uygulamalarla ilgili düzenleme ve uygulamaların işlerliğinin sağlanması, pilot bölge 

uygulamaları ile sorunların çözümü, elde edilecek verilerle işleyişteki aksaklıkların tespiti  

ve model çözümler oluşturularak yaygınlaştırılması. 

 

Görüş Ve Öneriler F 

Yerinde ve yerelde çözüm aranması.   5 

Çalıştayların sürekliliği 3 

Donanımlı öğretmen ihtiyaçlarının karşılanması gerekli 2 

           12. Madde. Görüş ve Öneriler 

  

Son madde de katılımcılara çalıştay ile ilgili görüş ve önerileri soruldu ve yukarıdaki 

tablodaki cevaplar en çok tekrarlanan ifadeler oldu. Bunun dışında katılımcılar ; Bu 



130 
 

çalışmalarda siyasi ve ideolojik düşünceler ön plana çıkarılmamalı, konular iyi tespit edilmiş, 

grupların daha etkin işlemesi için farklı hedef kitlelerden temsilcilerin olması gerekli, hem 

sağlık hem eğitim alanında önyargıların kalkması gerekli, her dönemin sonunda eksiklerin 

neler olduğu konusunda değerlendirme ölçütlerinin alınması gerekli,  karar alırken mevsimlik 

tarım işçilerinin de görüşlerinin alınması gerekli,Güneydoğudaki göçe engel olunabilecek 

çözümler bulunmalı (eğitim ve ekonomi alanında), hareketli eğitim modeli eğitim 

fakültelerinde geliştirilmeli ve alanda uygulanmalı, yasal düzenleme olmalı ve denetlenmeli, 

sonraki çalıştaylarda çağırılan kişilerin alan deneyimleri olmalı, bize en çok yararı olacak şey 

işbirliği iken işbirliğine yanaşmayan aksine karşındakini suçlayan ve görevlendirmeye çalışan 

kişilerin çalıştaya faydası değil zararı olduğu görüşündeyim, her ne kadar çalışan çocukla işçi 

çocuk farklı şeyler dense de her çalışan çocuğun bir işçi çocuk olma riski var, işçi çocuk 

olmama sebebimiz büyük oranda çevresel koşullar, aile eğitimi gibi dış etkenler sayesindedir, 

biz de mevsimlik tarım işçisi bir ailenin çocuğu olarak doğup yararlanmamız gereken birçok 

haktan mahrum kalabilirdik, yetkililere bunu bir daha hatırlatıp bu insanları mevsimlik güce 

iten başlıca sebeplerin ortadan kaldırılmasında farkındalık yaratabiliriz, paydaş kurumlardan 

oluşan bir komisyonun valilik bünyesinde oluşturulması ve tam zamanlı çalışma ortamının 

sağlaması için Valilik ve MEB’e çok teşekkürler, Çağfen koleji diğer okullardan farkını bu 

çalıştayda da gösterdi, umarım toplumsal fayda ilkesi benimsenerek tüm kurumlar buna göre 

hareket ederler, üst görevdeki yetkililerin de bu çalışmaları desteklemesi gerektiğini ve bakış 

açılarının daha da genişletebilmesi gerektiğini düşünüyorum, çalıştay katılımcılarına program 

öncesi çalışma programının gönderilmesi bizden beklenen hazırlıkların yapılması anlamında 

daha verimli olacaktır, onun dışında güzel ve güçlü bir çalışma, güzel bir çalışma oldu ancak 

suça sürüklenen, madde kullanan çocuklar hakkında daha fazla çalışma yapılabilirdi, tarım 

işçiliğinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yapılan çalışmaların halka duyurulması 

gerekli. 

  

 

 

 Yasemin TÜMKAYA KARAKAYA 

Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Komisyonu 
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31 Mart-3 Nisan 2015 YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME II. 

ÇALIŞTAYI DEĞERLENDİRME ANKETİ 

Bu anket düzenlemiş olduğumuz çalıştayın başarısına ilişkin katılımcıların görüşünü 

belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Anketimize vereceğiniz cevapların samimiliği daha sonraki 

çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Teşekkür ederiz. 

                                                                   ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU 

Cinsiyetiniz:  Kadın  Erkek 

4-6 Mart 2014 tarihinde düzenlenen Yerel Düzeyde Çocuk İstismarını Ve İhmalini Önleme 

Çalıştayına katıldınız mı?  Evet  Hayır 

Hangi çalışma gurubuna katıldınız?  

Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çocukların/Gençlerin Sağlık ve Eğitim Sorunları  

  Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çocukların/Gençlerin Genel Yaşam Koşulları ve Sorunları 

  Çocuk Adalet Sistemi ve Çocuk Koruma Alanında Toplum Temelli Öneriler 

Anketimizdeki her bir madde bir konu başlığını içermektedir. Maddelerdeki konu başlıklarını 

kendi görüşünüze göre 1- 3 arasında puanlayınız. 

  

Ye
te

rs
iz

 

O
rt

a 
d

ü
ze

y 

Ye
te

rl
i 

  1 2 3 

1.  Çalıştayın amaç ve kapsamının anlaşılır olması     
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2.  Çalışma gruplarının konu alanı açısından sınıflandırılmasının yeterliği 
(Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çocukların/Gençlerin Sağlık ve Eğitim Sorunları, 
Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çocukların/Gençlerin Genel Yaşam Koşulları ve  
Sorunları, Çocuk Adalet Sistemi ve Çocuk Koruma Alanında Toplum Temelli 
Öneriler ) 

   

3.  Çalışma gruplarındaki tartışmaların amaç doğrultusunda yürümesi    

4.  Çalışma gruplarında her katılımcının kendini ifade edebilmesi için olanak 
sunulması 

   

5.  Çalışma gruplarında alınan çözüm önerilerinin miktar ve kapsam açısından 
yeterliği  

   

6.  Çalıştayda alınan çözüm önerilerinin uygulanabilirliği    

7.  Çalıştay yürütme kurulu üyeleri ile kurduğunuz iletişimin niteliği    

8.  Çalıştay programının yeterlilik derecesi    

9.  Çalıştay programının plana uygun olarak uygulanma düzeyi    

10.  Çalıştay sürecinin konaklama, ulaşım gibi konularda sağlıklı yürümesi    

 

11. Katıldığınız çalışma grubunda çocuğa karşı ihmal ve istismara yönelik alınan en önemli önlem 

kararı veya önerisi sizce nedir? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………… 

 

12. Görüş ve Önerileriniz: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 
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BASINDA ÇALIŞTAY 

 
Eskişehir'de "Yerel düzeyde çocuk ihmalinin ve istismarının önlenmesi 

çalıştayı" (AA) 
Eklenme: 31 Mart 2015, 11:10 / Güncelleme: 31 Mart 2015, 11:10, Haber 7  

 

Çalıştayda, "çocuklar için adalet" başlığı altında suça sürüklenen çocuklar, "mevsimlik tarım 

işçiliği ve çocuk" başlığı altında ise mevsimlik tarım işçiliğinin çocuğa etkileri, genel ve eğitimsel 

sorunlar ele alınacak. 

Eskişehir Valiliği ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Yerel düzeyde çocuk ihmalinin ve 

istismarının önlenmesi çalıştayı" düzenlendi. 

Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Öğretmenevinde düzenlen çalıştayda, çocuk istismarı ve 

ihmalinin önlenmesi konusunda vatandaşlara büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. 

Öncelikle herkesin iyi bir insan olması gerektiğine dikkati çeken Çetin, "Kendimizi istismara uğrayan 

veya engelli olan yardıma ihtiyacı olan insanların yerine koymayı öğrenmeliyiz. Bu insanları korumak 

için devletimiz çeşitli kanunlar düzenlemeler yapmış. Bizlerde iyi, ahlaklı, başkasının hakkına tecavüz 

etmeyen iyi bir anne, baba, eş olmak için çaba sarf etmeliyiz. Bu çalıştayın başarılı olmasını 

diliyorum" diye konuştu. 

İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ise düzenlenen 1'inci çalıştayın Türkiye ve gelecek nesiller için 

önemli sonuçlar doğuran bir boyuta ulaştığını belirtti. 
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Çalıştayın, çok sayıda paydaş kurumla ülkenin her tarafında ses getiren ve umut uyandıran örnek 

alınan bir çalışma durumuna geldiğini anlatan Özen, çalıştayın çocukların ve nesillerin geleceğe 

umutla bakabilmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. 

Üç gün sürecek çalıştayda, "çocuklar için adalet" başlığı altında suça sürüklenen çocuklar, "mevsimlik 

tarım işçiliği ve çocuk" başlığı altında ise mevsimlik tarı işçiliğinin çocuğa etkileri, genel ve eğitimsel 

sorunlar ele alınacak. 

 
 

 

 

 

 

Yerel Düzeyde Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Çalıştayı-II Başladı… 

Yayın: 31.03.2015 - Güncelleme: 31.03.2015 - 15:06 Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

Eskişehir Valiliği ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü işbirliği, Özel Çağ Fen Okulları desteğiyle organize 

edilen" Yerel Düzeyde Çocuk İhmalinin ve İstismarının Önlenmesi Çalıştayı-II" Eskişehir 

Öğretmenevinde düzenlenen törenle başladı. 

 
Çalıştay’ın açılış toplantısına Vali Yardımcısı Ali Çetin, Tepebaşı Kaymakamı Mustafa Ünaldı,  

Seyitgazi Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire 

Başkanı Hacı Ali Okur, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire 

Başkanı Mücahit Akgün, İl Milli Eğitim Müdürümüz Necmi Özen, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli 

eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve paydaş kurum temsilcileri katıldı. 

 

Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Öğretmenevinde düzenlen çalıştay da, çocuk istismarı ve 

ihmalinin önlenmesi konusunda vatandaşlara büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. 

http://eskisehir.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_03/k_31145427_3.jpg
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Öncelikle herkesin iyi bir insan olması gerektiğine dikkati çeken Çetin, "Kendimizi istismara uğrayan 

veya engelli olan yardıma ihtiyacı olan insanların yerine koymayı öğrenmeliyiz. Bu insanları korumak 

için devletimiz çeşitli kanunlar düzenlemeler yapmış. Bizlerde iyi, ahlaklı, başkasının hakkına tecavüz 

etmeyen iyi bir anne, baba, eş olmak için çaba sarf etmeliyiz. Bu çalıştaydın başarılı olmasını 

diliyorum" diye konuştu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Necmi Özen ise konuşmasına, Yavuz Bülent Bakilerin Sivas’ta Yoksul 

Çocuklar şiiri ile başladı. 

 
Sivas´ta Ulu Cami avlusunda çocuklar 

Yalvaran gözlerle etrafa baka baka 

Açıyorlar küçük esmer avuçlarını: 

Emmilerim sadaka! Emmilerim sadaka! 

 

 Hükümet Konağı´nın yanında biri 

"Boya-cila yimbeş, boya-cila yimbeş!" diye ağlıyor 

Bir kemik kalmış bir deri... 

Ve daha fırça bile tutamıyor elleri. 
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Garipler Pazarı´nda körpe çocuklar 

Yorgunluktan güzelim yüzleri al al... 

Öldüren bir çığlık dudaklarında: 

Boş hamal! Boş hamal! Boş hamal! 

  

Nane satan, su satan yetim çocuklar 

Şarkı söyleyemediler, güneşe, aya... 

Biliyorum ne masal dinlemeye doydular 

Ne oyun oynamaya... 

  

Bezirci´de, Yüceyurt´ta, Altıntabak´ta... 

Çocuklar var incecik yüzleri nurdan. 

Ama toz-toprak içinde elleri ayakları 

Oyuncakları çamurdan... 

  

Ve günahkâr çocuklar, suçlu çocuklar 

Bu suç bizim suçumuz, bu günah bizim 

Mahkeme salonunda bakarım dizi dizi. 

Affedin bizi. 

  

Gökteki yıldızlar kadar sayısız 

Ah yurdumun kimsesiz ve yoksul çocukları 

Anladım farkınız yok koparılmış başaktan! 

Alın bu gözleri benden, alın bu yüreği artık 

Utanıyorum yaşamaktan… 

İl Milli Eğitim Müdürümüz okuduğu şiirin ardından düzenlenen birinci çalıştay’ın Türkiye ve gelecek 

nesiller için önemli sonuçlar doğuran bir boyuta ulaştığını belirtti. 

Çalıştay’ın, çok sayıda paydaş kurumla ülkenin her tarafında ses getiren ve umut uyandıran örnek 

alınan bir çalışma durumuna geldiğini anlatan Özen, çalıştay’ın çocukların ve nesillerin geleceğe 

umutla bakabilmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. 

4-6 Mart 2015 tarihlerinde ilki düzenlenen çalıştay da ev içi, okul ve kapalı kurumda şiddet konuları 

ele alınmıştı. İkincisi düzenlenecek çalıştay da bu sene “Çocuklar İçin Adalet” başlığı altında suça 

sürüklenen çocuklar ele alınacak. İkinci başlık “Mevsimlik Tarım İşçiliği ve Çocuk” olacaktır. 

Çalıştay da 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde paneller yer alacaktır. 2 Nisan tarihinde Mevsimlik Tarım 

İşçiliğinde Çocukların/Gençlerin Sağlık ve Eğitim Sorunları Tartışma Grubu, Mevsimlik Tarım 

İşçiliğinde Çocukların/Gençlerin Genel Yaşam Koşulları ve Sorunları Tartışma Grubu, Çocuk Adalet 

Sistemi ve Çocuk Koruma Alanında Toplum Temelli Öneriler Tartışma Grubu olmak üzere üç 

tartışma grubuna ayrılıp çözüm önerileri oluşturulacaktır. Çalıştay’ın son günü olan 3 Nisan tarihinde 

çalıştay değerlendirmesi yapılacak olup grupların raporları katılımcılara sunulacaktır. 

 



156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskişehir'de "Yerel Düzeyde Çocuk İhmalinin ve İstismarının Önlenmesi Çalıştayı"  

(31 Mart 2015 - Haberler.com) 

Eskişehir Valiliği ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Yerel düzeyde çocuk ihmalinin ve 

istismarının önlenmesi çalıştayı" düzenlendi. 

Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Öğretmenevinde düzenlen çalıştay da, çocuk istismarı ve 

ihmalinin önlenmesi konusunda vatandaşlara büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. 

Öncelikle herkesin iyi bir insan olması gerektiğine dikkati çeken Çetin, "Kendimizi istismara uğrayan 

veya engelli olan yardıma ihtiyacı olan insanların yerine koymayı öğrenmeliyiz. Bu insanları korumak 

için devletimiz çeşitli kanunlar düzenlemeler yapmış. Bizlerde iyi, ahlaklı, başkasının hakkına tecavüz 

etmeyen iyi bir anne, baba, eş olmak için çaba sarf etmeliyiz. Bu çalıştay’ın başarılı olmasını 

diliyorum" diye konuştu. 

İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ise düzenlenen 1'inci çalıştay’ın Türkiye ve gelecek nesiller için 

önemli sonuçlar doğuran bir boyuta ulaştığını belirtti. 
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Çalıştayın, çok sayıda paydaş kurumla ülkenin her tarafında ses getiren ve umut uyandıran örnek 

alınan bir çalışma durumuna geldiğini anlatan Özen, çalıştayın çocukların ve nesillerin geleceğe 

umutla bakabilmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. 

Üç gün sürecek çalıştayda, "çocuklar için adalet" başlığı altında suça sürüklenen çocuklar, "mevsimlik 

tarım işçiliği ve çocuk" başlığı altında ise mevsimlik tarı işçiliğinin çocuğa etkileri, genel ve eğitimsel 

sorunlar ele alınacak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI ÖNLEME ÇALIŞTAYI BAŞLADI  

(1 Nisan 2015 Çarşamba - İstikbal Gazetesi) 
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Eskişehir Valiliği ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Yerel düzeyde çocuk ihmalinin ve 

istismarının önlenmesi çalıştayı" düzenlendi. 

 

Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Öğretmenevinde düzenlen çalıştay da, çocuk istismarı ve 

ihmalinin önlenmesi konusunda vatandaşlara büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. 

 

Öncelikle herkesin iyi bir insan olması gerektiğine dikkati çeken Çetin, "Kendimizi istismara uğrayan 

veya engelli olan yardıma ihtiyacı olan insanların yerine koymayı öğrenmeliyiz. Bu insanları korumak 

için devletimiz çeşitli kanunlar düzenlemeler yapmış. Bizlerde iyi, ahlaklı, başkasının hakkına tecavüz 

etmeyen iyi bir anne, baba, eş olmak için çaba sarf etmeliyiz. Bu çalıştay’ın başarılı olmasını 

diliyorum" diye konuştu. 

 

İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ise düzenlenen 1’inci çalıştay’ın Türkiye ve gelecek nesiller için 

önemli sonuçlar doğuran bir boyuta ulaştığını belirtti. 

 

Çalıştay’ın, çok sayıda paydaş kurumla ülkenin her tarafında ses getiren ve umut uyandıran örnek 

alınan bir çalışma durumuna geldiğini anlatan Özen, çalıştay’ın çocukların ve nesillerin geleceğe 

umutla bakabilmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. 

 

Üç gün sürecek çalıştay da, "çocuklar için adalet" başlığı altında suça sürüklenen çocuklar, 

"mevsimlik tarım işçiliği ve çocuk" başlığı altında ise mevsimlik tarı işçiliğinin çocuğa etkileri, genel 

ve eğitimsel sorunlar ele alınacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Yerel düzeyde çocuk ihmalinin ve istismarının önlenmesi çalıştayı" 
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(2015-03-31 - Ekleyen: ekabakulak@desender.org - AA - Dünya Eğitim Stratejileri Enstitüsü) 

 

 
Eskişehir Valiliği ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Yerel düzeyde çocuk ihmalinin ve 

istismarının önlenmesi çalıştayı" düzenlendi. 

Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Öğretmenevinde düzenlen çalıştay da, çocuk istismarı ve 

ihmalinin önlenmesi konusunda vatandaşlara büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. 

Öncelikle herkesin iyi bir insan olması gerektiğine dikkati çeken Çetin, "Kendimizi istismara uğrayan 

veya engelli olan yardıma ihtiyacı olan insanların yerine koymayı öğrenmeliyiz. Bu insanları korumak 

için devletimiz çeşitli kanunlar düzenlemeler yapmış. Bizlerde iyi, ahlaklı, başkasının hakkına tecavüz 

etmeyen iyi bir anne, baba, eş olmak için çaba sarf etmeliyiz. Bu çalıştay’ın başarılı olmasını 

diliyorum" diye konuştu. 

 İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ise düzenlenen 1'inci çalıştay’ın Türkiye ve gelecek nesiller için 

önemli sonuçlar doğuran bir boyuta ulaştığını belirtti. 

Çalıştay’ın, çok sayıda paydaş kurumla ülkenin her tarafında ses getiren ve umut uyandıran örnek 

alınan bir çalışma durumuna geldiğini anlatan Özen, çalıştay’ın çocukların ve nesillerin geleceğe 

umutla bakabilmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. 

 Üç gün sürecek çalıştay da, "çocuklar için adalet" başlığı altında suça sürüklenen çocuklar, 

"mevsimlik tarım işçiliği ve çocuk" başlığı altında ise mevsimlik tarı işçiliğinin çocuğa etkileri, genel 

ve eğitimsel sorunlar ele alınacak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendimizi onların yerine koymalıyız  
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02.04.2015, Sakarya Gazetesi 

 

 
 

Eskişehir Valiliği ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde “Yerel düzeyde çocuk ihmalinin ve 

istismarının önlenmesi çalıştayı” düzenlendi.  

Çalıştay başarılı olsun! 

Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Öğretmenevinde düzenlen çalıştay da, “Kendimizi istismara 

uğrayan veya engelli olan yardıma ihtiyacı olan insanların yerine kendimizi koymayı öğrenmeliyiz. Bu 

insanları korumak için devletimiz çeşitli düzenlemeler yapmış. Bizlerde iyi, ahlaklı, başkasının 

hakkına tecavüz etmeyen iyi bir anne, baba, eş olmak için çaba sarf etmeliyiz” dedi. 

 

Çocuklar için Adalet!  

İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ise düzenlenen 1’inci çalıştay’ın Türkiye ve gelecek nesiller için 

geleceğe umutla bakabilmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Üç gün sürecek çalıştay da,     

“çocuklar için adalet” başlığı altında suça sürüklenen çocuklar, “mevsimlik tarım işçiliği ve çocuk” 

başlığı altında ise mevsimlik tarım işçiliğinin çocuğa etkileri, genel ve eğitimsel sorunlar ele alınacak 
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“Geleceğimiz çocuklarımızın sağlıklı gelişimiyle şekillenir” 
(2015-04-04 15:09:52 - Son haber gazetesi) 

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çağ Fen Koleji işbirliğiyle düzenlenen “Yerel Düzeyde Çocuk 

İhmali ve İstismarını Önleme” Çalıştayı sona erdi. 

 
Çalıştay’ın son gününde konuşan Çağ Fen Koleji Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Altıntaşı, 

çocukların bütün canlılar içinde en uzun bakımı, korunmayı ve sevgiyi gerektiren varlıklar olduğunu 

söyledi. Altıntaşı, “Geleceğimiz ancak onların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı 

gelişmeleriyle şekillenmektedir. Çalıştay sürecinde izlediğimiz panellerde hem dünyanın hem de 

ülkemizden bazı araştırma sonuçlarını değerlendirme imkânına sahip olduk. Gerçekten bir ihtiyaç 

olarak karşımızda bu çalıştayda Çağ Fen Koleji olarak bu önemli meselenin çözümümün bir parçası ve 

paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.(HM) 
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