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1. Arka Plan

Çocuğa karşı şiddet ile mücadele konusunda hükümetler, kamu kurumları, sivil toplum 
örgütleri, özel sektör ve medya gibi birçok paydaşın katılımının sağlandığı yenilikçi ortaklıklar 
gerekmektedir. Bununla birlikte çocuklara karşı şiddetle mücadelede ve çocuk hakları alanında 
daha sağlam izleme çalışmalarının yürütülmesinde sivil toplumun güçlendirilmesi önem arz 
etmektedir.

Bu sebeple, Avrupa Birliği’nin mali, UNICEF’in teknik desteği ile 7 ülkede (Arnavutluk, Bosna 
Hersek, Kosova, Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) gerek devletlerin gerekse de 
sivil toplum kuruluşlarının çocuğa karşı şiddetle etkin mücadele edebilme ve raporlama 
kapasitelerini güçlendirmek için ‘Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Korunması 
ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesinin Desteklenmesi Projesi’ hayata geçirilmiştir.

Çalışmanın Türkiye faaliyetleri kapsamında çocuğa karşı şiddetin farklı türleri üzerinden veri 
toplama ve analiz çalışmaları gerçekleştirilmiş, alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının 
kapasitelerinin güçlendirilmesi çalıştaylar organize edilmiştir.

Farklı izleme çalışmaları göstermektedir ki Türkiye’de çocuğa karşı şiddetin önlenmesi 
ve mağdurlara destek ve gerekli hizmetlerin sağlanması noktasında önemli çalışmalar 
yürütülmektedir. Bu çalışmaların, farklı bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının 
koordinasyonunda ve işbirliğinde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu işbirliği ve koordinasyona 
yol gösterici nitelikte olan ulusal eylem planları ve strateji belgeleri ve bu belgelerin 
uygulanmasının takibi hayati öneme sahiptir.

Proje kapsamında asıl olarak, o dönemde yürürlüğe girmiş olması beklenen Çocuğa Karşı 
Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın uygulamasının takibi öngörülmüşse de Plan’ın 
yürürlüğe girememesi nedeni ile konuyla ilgili olduğu değerlendirilen farklı streteji ve eylemler 
mercek altına alınmıştır.

Bu bağlamda hazırlanan Ulusal Eylem ve Strateji Planları Analizi raporunda yedi farklı ulusal 
eylem ve strateji planı ile bir uluslararası eylem planı incelenmiştir:

Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013 – 2017)  
Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi (2014 – 2019)
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017 – 2023)
Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016 – 2020)
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008 – 2013)
Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı (2016 – 2018)
Yargı Reformu Stratejisi (2015)
Avrupa Konseyi, Toplumda Engelli Bireyleri Haklarının İyileştirilmesi ve tam Katılımlarının 
Sağlanması Eylem Planı (2006 – 2015)

Söz konusu belgeler, çocuğa karşı şiddet ile mücadelede önemli hedefler ve işbirliklerini 
içermektedir. Yapılan analiz çalışması ile belirlenen hedeflerin hayata geçmesi noktasında 
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gerçekleştirilen çalışmalar, başarılar ve eksik yönlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 
Böylelikle, gelecek yıllarda çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için planlanan işbirliklerine ışık 
tutacak bir çalışmanın oluşturulması amaçlanmıştır.
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2.  Analizi Yapılan Ulusal Eylem ve 
Strateji Planları

Bu çalışmada yedi farklı ulusal eylem ve strateji planı ile bir uluslararası eylem planı 
incelenmiştir:

Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013 – 2017)  
Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi (2014 – 2019)
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017 – 2023)
Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016 – 2020)
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008 – 2013)
Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı (2016 – 2018)
Yargı Reformu Stratejisi (2015)
Avrupa Konseyi, Toplumda Engelli Bireyleri Haklarının İyileştirilmesi ve tam Katılımlarının 
Sağlanması Eylem Planı (2006 – 2015)

Dokümanların İncelenmesinin Esasları

Analiz kapsamında incelenen plan ve belgelerin incelenmesinde esas olarak; 
Nasıl ve kimlerin paydaşlığında hazırlandığı bilgisinin edinilmesi,
Öngörülen stratejiler ve/veya hedefler ile amaçların çocuk hakları çerçevesinde 
değerlendirilmesi,
Öngörülen stratejiler ve/veya hedefler ile amaçların çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi 
bağlamında değerlendirilmesi,
Hedefler ve amaçların gerçekleştirilmesinde rol alan paydaş kurumların belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Yapılan Çalışmaların İncelenme Yöntemleri

Raporlarda çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi adına belirlenen eylem ve planlarının hayata 
geçirilme durumları farklı bir çalışma programı ile incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle kurumların 
eylem planlarının uygulama raporlarına ulaşılmaya çalışılmıştır. 

İkinci adımda paydaş kurumların, belirlenen amaçlar ve planlar doğrultusunda başladıkları, 
yürütmekte oldukları ve tamamladıkları çalışma ve uygulamalar hakkında bilgi edinmek 
amacıyla Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 
(CİMER) üzerinden bilgi talep edilmiştir.  

4982 sayılı Kanun’da belirtildiği üzere bilgi edinme hakkı uyarınca 9 Temmuz 2018 tarihinden 
önceki bilgi talepleri BİMER web sitesi üzerinden, daha sonraki bilgi talepleri ise CİMER web 
sitesi üzerinden yapılmıştır. 

BİMER veya CİMER web sitesi üzerinden bilgi talebi başvuruları 29.06.2018 – 19.07.2018 tarihleri 
arasında yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin web sitesinde (https://www.cimer.
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gov.tr/bimer-bilgi-edinme) başvuru yanıtlarının 30 iş günü içerisinde yapılacağı ifade edildiği için 
rapor hazırlanırken 07.09.2018 tarihine kadar gelen yanıtlar değerlendirilmiştir. 

Raporda, yukarıda belirtilen yollarla edinilen bilgiler derlenmiş, kullanılan tablolar aracılığıyla 
özetlenmiştir. Bu bağlamda takip ve okuma kolaylığını sağlamak amacıyla, her bir strateji/
belgeyle ilgili olarak öncelikle ilgili amaç/hedef ve faaliyetlerin yer aldığı bir tabloya, ardından 
da belirlenen amaca/hedefe ulaşmak için kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların/ 
uygulamaların durum analizini içeren tablolara yer veriliştir. Gerçekleştirilen faaliyetlere 
ilişkin bilgilerin kaynağı, her bir durum analizi tablosunda yer verilen “Kaynak” başlığı altında 
belirtilmiştir.

Ayrıca her bir plan/belgenin incelenmesinde, durum analizinin ardından “İzleme, Değerlendirme 
ve Koordinasyon” başlığına yer verilerek, ilgili plan/belgenin uygulamasının takibi konusunda 
herhangi bir yöntem öngörülüp öngörülmediği bilgisi paylaşılmıştır.

Kısıtlılıklar

Eylem planlarının her birinde yer alan strateji, amaç, hedef ve faaliyetler farklı formatlarda 
verilmiştir. Bu nedenle durum analizi sürecinde ve dökümanın hazırlanması sırasında standart 
bir yol izlenememiştir.
  
BİMER/CİMER başvurularına gelen yanıtların bir kısmında kurumlardan gelen bilgiler genel 
işleyişe dair bilgilerle sınırlı kalmış, durum analizi için kullanılabilecek göstergelerin bilgileri 
edinilememiştir.

Bazı bakanlıkların web sitelerinden, eylem planlarının uygulama raporlarına ulaşılamamıştır. 
Bazı eylem planlarının da güncel uygulama raporlarına erişilememiştir. Bu nedenle mevcut 
uygulamalar ve faaliyetler hakkında sunulan bilgiler ancak ulaşılabilen bilgilerle sınırlı kalmıştır.

Analiz raporunun hazırlanması sürecinde 9 Temmuz 2018’den itibaren 703 sayılı KHK uyarınca 
bazı bakanlıkların isimleri değiştirilmiştir. Ancak web sitelerinde yer alan uygulama raporlarında 
ve BİMER/CİMER yanıtlarında bakanlıkların eski isimleri kullanıldığı için bu analizde de 
bakanlıkların eski isimleri kullanılmıştır.

Farklı eylem planlarında yer alan benzer hedeflere ulaşmak için aynı aktiviteler 
gerçekleştirilmiştir. Bu aktiviteler, analiz metni her bir eylem planı birbirinden ayrı şekilde 
okunduğunda kopukluğa neden olmaması için söz konusu hedeflerin geçtiği her yerde tekrar 
yazılmış ve tekrarlanan bölümlere bilgilendirme notu eklenmiştir.
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2.1. Ulusal Çocuk Hakları Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı (2013 – 2017)

2.1.1 Genel Çerçeve

Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Çocuk Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün 
(TÜSSİDE) iş birliği; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların, üniversitelerin ve çocukların 
etkin katılım ve mutabakatıyla hazırlanmıştır. 

Çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının uluslararası standartlarda 
uygulanabilmesi, gerekli tüm koşulların iyileştirilmesi ve çocukların hayata daha etkin ve 
mutlu katılımlarının sağlanması amacıyla hazırlanan belge Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ilkelerini de kapsamaktadır.

Bu Belge ile çocukların hayat standartlarını geliştirmek ve çocukların sağlıklı büyüyecekleri, 
iyi eğitim alacakları, güç koşullarda kalmaları durumunda korunacakları, kaliteli hizmetlere 
erişebilecekleri ve bu amaçla gereken kaynakların ayrıldığı, ülke ölçekli bütünsel bir Çocuk 
Refahı Sistemi’nin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 

Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi’nin hazırlıkları Ekim 2010 tarihinde ilgili kurum ve 
paydaşların, STK temsilcilerinin ve üniversite öğretim üyelerinin yanı sıra çocukların katılımıyla 
başlamıştır. Daha sonra yapılan Odak Grup toplantılarıyla alanda çalışan uzmanların görüşleri 
alınmış, ASPB’nin koordinatörlüğünde; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Adalet Bakanlığı (AB), 
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu ile birlikte toplantılar yapılarak 
ilgili Bakanlıklardan gelen istek ve talepler doğrultusunda dokümanda değişiklikler yapılmıştır.
Çocuk haklarının korunması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla, 4 Nisan 2012 tarihli 
Başbakanlık Genelgesiyle kurulan “Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu” Kurulu’nun, 
8 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ilk toplantısında, Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Ulusal 
Çocuk Hakları Eylem Planının revizyon yetkisi ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
verilmiş olup Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilgili kurumların görüşleri 
doğrultusunda revizyon gerçekleştirilmiştir. Revize edilen belge, 2013 yılı içinde sorumlu kurum 
ve kuruluşların görüşlerine tekrar sunularak nihai hale getirilmiştir. 

Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi 2013-2017 yılları arasında gerçekleştirilmesi gereken 
hedefleri içermektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için yapılması gereken eylemler ise Strateji 
Belgesinde belirtilmiştir.

2.1.2. Çocuk Hakları Alanındaki Stratejik Amaçlar 

Strateji Belgesi, eylem planı ve bu kapsamdaki uygulamaların temel ilkesi “çocuğun yüksek 
yararı”nın korunmasıdır. Çocuk haklarının dayanması gereken tüm değer ve ilkeler aynı zamanda 
uygulamaların gerekçesini oluşturmaktadır. 
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Raporda tümüyle çocuk haklarının geliştirilmesi ve toplumun bütün kesimlerinde çocuk hakları 
kültürünün geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Strateji Belgesinde benimsenen misyon, vizyon, temel değer ve yaklaşımlar doğrultusunda, 
belirlenen nihai hedeflere ulaşılabilmesi için öngörülen temel stratejik amaçlar şu şekilde 
sıralanmıştır:

1. Çocuğa saygıyı ve çocuk hakları kültürünü geliştirmek 
2. Çocuk haklarına ilişkin karar süreçlerine bütün çocukların katılımını sağlamak 
3. Çocuğun doğduğu, büyüdüğü ve yetiştiği ortamını korumak ve fiziksel çevreyi iyileştirmek 
4. Çocuk hakları kültürü çerçevesinde eğitim politika ve programları geliştirmek 
5. Sağlık hizmetlerini geliştirmek 
6. Aileye ve çocuğa yönelik destek ve özel koruma hizmetlerini geliştirmek 
7. Çocuk adalet sistemini iyileştirmek 
8. Çocuk dostu bir medya oluşturmak 
9. Etkin bir denetleme, izleme ve değerlendirme sistemi kurmak

2.1.3. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Alanındaki Hedef ve 
Faaliyetler

Strateji Belgesi tümüyle çocuk haklarının güçlendirilmesine yöneliktir ve stratejik hedefler 
çocuk hakları ekseninde geniş bir çerçevede hazırlanmıştır. Bu nedenle değerlendirmede 
özellikle doğrudan çocuğa karşı şiddetin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan 
faaliyetler belirlenerek durum analizi gerçekleştirilmiştir. 

Durum analizi, ilgili Bakanlıkların faaliyet raporları ile BİMER/CİMER üzerinden yapılan 
başvurulara Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 
gelen yanıtlarla hazırlanmıştır. 
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Tablo 1A: “Çocuğa Saygıyı ve Çocuk Hakları Kültürünü Geliştirmek” Başlıklı Amaç 
Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Amaç 1. Çocuğa Saygıyı Ve Çocuk Hakları Kültürünü Geliştirmek.

Hedefler Faaliyetler Sorumlu 
Kurum

İlgili
Kurum

Süre Performans 
Göstergeleri

Açıklama

1.1. Tüm 
kurumlarda 
çocuk hakları 
kültürünün 
yerleştirilmesi

1.2. “Çocuğa 
Saygı” kültürü 
temelinde 
eğitim 
programları 
geliştirilmesi 
ve 
uygulanması

1.2.3.  Çocuklara yönelik, 
çocuk hakları kültürünü 
işleyen çizgi filmler, 
şarkılar, oyunlar, 
kitaplar, masallar vb. 
geliştirilerek, çocuk 
hakları kültürünün 
günlük hayata pratik 

1.2.1. Çocuklar için ve 
çocuklarla birlikte 
çalışan tüm meslek 
gruplarına yönelik, 
çocuk haklarına ilişkin 
eğitim programları 
geliştirilecek ve 
uygulanacaktır.

1.2.2.  Ebeveynlere 
yönelik çocuğa saygı 
kültürü temelinde 
hazırlanan eğitim 
programları ile 
çocukları, kendi 
haklarına dair 
bilinçlendiren, sorun 
çözme kapasitelerini 
artıran ve hayata daha 
etkin katılımlarını 
sağlayan eğitim 
programları 
yaygınlaştırılacaktır.

AB
MEB
SB
İB
Yerel 
Yönetimler
YÖK 
Üniversiteler 
STK

AB
SB
İB
MEB 
Yerel 
Yönetimler 
Üniversiteler
STK

ASPB

AB
ASPB

ASPB

MEB

2014

2014

1.1.1. Tüm kurum ve 
kuruluşlarda çocuklarla 
ilgili idari ve yasal 
düzenlemeler gözden 
geçirilerek, çocuk 
haklarının ihlal edildiği 
tespit edilen mevzuat 
revize edilecektir

İlgili kurum 
ve kuruluşlar

İlgili kurum 
ve kuruluşlar

2015

2015

Yapılacak yeni 
idari ve yasal 
düzenleme 
sayısı

Yapılacak yeni 
idari ve yasal 
düzenleme 
sayısı

Uygulanan 
eğitim programı 
sayısı 

Eğitim alan kişi 
sayısı

Uygulanan 
eğitim programı 
sayısı 

Eğitim alan kişi 
sayısı

Sosyal hayatın tüm 
alanlarında, kurumsal 
yapıve uygulamalarda, 
“çocuğa saygı” ve “çocuk 
hakları” kültürünün 
bir devlet politikası 
olarak benimsenmesi 
amacıyla tüm kurumsal 
yapılarda mevzuat gözden 
geçirilecektir.

Çocuk haklarını 
destekleyen ve çocuğa 
saygı 
kültürü yaklaşımıyla 
hazırlamış olan, 
annebabalara yönelik 
farklı eğitim programları 
bulunmaktadır. 
Bu tür ülke ölçekli 
eğitim programlarının 
yaygınlaştırılması 
gerekmektedir.
Örneğin, MEB Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından, 10-19 yaş 
grubu çocuklara, iletişim, 
kendini ifade etme, 
uzlaşma, stresle baş 
etme, haklarını bilme ve 
geleceğini planlayabilme 
becerilerini güçlendirmek 
için Yaşam Becerileri 
Eğitim Programı 
geliştirilmiştir. Program, 
akrandan akrana eğitimi 
modeliyle uygulanmakta 
olup bugüne kadar 
9449 çocuk ve ergene 
eğitim verilmiştir. 
2006 yılından bu yana 
6135 rehber öğretmen 

1.1.2. Çocuklara yönelik 
her türlü aşağılayıcı 
ve küçük düşürücü 
davranışların ve tüm 
şiddet türlerinin 
önlenmesine ve 
cezalandırılmasına 
yönelik gerekli yasal 
ve idari tedbirler 
alınacaktır.
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Hedefler Faaliyetler Sorumlu 
Kurum

İlgili
Kurum

Süre Performans 
Göstergeleri

Açıklama

1.3. Sosyal, 
kültürel, ticari 
tüm ürünlerin 
denetiminin, 
çocuğa 
zararsızlık 
kriteri 
doğrultusunda 
yapılması

MEB
ASPB

olarak yansıması 
sağlanacaktır.

1.3.1.  Çocuklar üzerinde 
kötü etki yaratacak 
olan tüm ticari ürün, 
yayın ve 
reklamlara yönelik yasal 
düzenlemeler yeniden 
gözden 
geçirilerek daha etkin 
yaptırımlar 
düzenlenecektir.

BSTB
GTB

SB 
KTB
İB
ASPB

Şikâyet sayısı

Denetim ve 
müeyyide sayısı

2014

Özel Sektör 
Üniversiteler
STK

2015 Üretilen görsel 
ve 
yazılı materyal 
sayısı

uygulayıcı eğitimi almış 
ve uygulayıcılar 255.000’e 
yakın anne babaya bu 
eğitimi vermişlerdir. 
Ayrıca MEB Hayat 
Boyu Öğrenim Genel 
Müdürlüğü tarafından, 
AB Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü, 
Belediyeler ve AÇEV 
işbirliğinde, dört farklı 
yaş aralığına yönelik 
(0-3, 3-6, 7-11, 12-18 
Yaş) “Aile Eğitimi Kurs 
Programı” geliştirilmiştir. 
Söz konusu eğitimi alan 
aile ve çocuk sayısı 
1.353.020’e ulaşmıştır. 
Eğitimi alan öğretmen 
sayısı ise 2096’dir.

Günlük hayatta 
kullanılan tüm ticari 
ürünler çocukların 
psikolojik, sosyal ve 
fiziksel gelişimine direkt 
olarak etki etmektedir. 
Her türlü yayın, reklam, 
gıda, tekstil, oyuncak 
vb. tüm ticari ürünlerin 
çocukların gelişimine 
olumsuz etki etmeyecek 
şekilde denetimden 
geçmesi, yani “çocuğa 
zararsızlık” kriterinin 
öncelikli olarak 
dikkate alınması çocuk 
haklarının ve çocuğa 
saygı kültürünün hayata 
geçirilmesinde büyük 
önem taşımaktadır.
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Tablo 1-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

1.1

1.2 ASPB CİMER
Başvuru numarası 
1801144976

Çocuk Haklarının tanıtımı, çocukların ve toplumun bilinçlendirilmesi, 
farkındalığın arttırılması amacıyla her ilde Çocuk Hakları İl Komiteleri 
oluşturulmuştur.  

Çocuk Hakları Komiteleri tarafından akrandan akrana eğitim tekniği 
ile Çocuk Hakları Eğitici Eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Çocuk 
Hakları Eğitici eğitimi içerisinde “Çocuk Hakları, Şiddeti Tanımlama, 
Şiddetten Korunma”, gibi konular da yer almaktadır.
Türkiye’de kamp dışında yaşayan Suriyeli çocukların Çocuk Hakları 
İl Çocuk Komiteleri aracılığıyla topluma uyumlarının sağlanması, 
karşılıklı diyaloğa ve bilgi alışverişine olanak sağlayacak bir 
platformun oluşturulması amacıyla “Sosyal Uyum Programı” 
düzenlenmektedir. Bu Program ile çocukların sosyal uyum 
problemlerini en aza indirmek, toplumdaki mevcut risk ve kaynaklarla 
ilgili farkındalıklarını arttırmak, haklarına uygun bir yaşam 
sürmelerini sağlamak ve aynı zamanda kültürler arasında karşılıklı 
anlayışın ve hoşgörünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.

AB TBMM “Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her 
Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulun Meclis Araştırma Komisyonu”nun 
çalışmalarına katkı sağlamak üzere 2016 yılı Temmuz ayında “Çocuk 
İhmal ve İstismarı: Mevzuat, Verilen Hizmetler, Uygulamada Yaşanan 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı rapor hazırlanarak anılan 
Komisyona sunulmuştur. 

“Çocuklarda Uyum ve Davranış Sorunları”, “Benlik Saygısı”, 
“Başkalarının Hayatına Saygı”, “Toplumsal Normlar ve Toplumsal 
Değerler” “Sabır ve Dürüstlük”, “Toplumsal Yaşam ve Hukuk”, 
“Sağlık”, “Vatanseverlik”, ‘’Engelli Bireyler Hakkında Farkındalık’’ 
, “Gençlik Sorunları ve Çözüm Yolları”, ‘’Denetimli Serbestlik 
Bilgilendirme’’ ana başlığı altında yer verilen “Çeşitli Kurum ve 
Kuruluşları Bilgilendirme”, ‘’CGTİHK 105/A- Denetimli Serbestlik 
Tedbiri Uygulanarak Cezaların İnfazı’’, ‘’CGTİHK 106/3 Adli Para Cezası 
Karşılığı Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma’’ konulu seminerlerin kılavuz 
ve sunumları oluşturulmuştur.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
“Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS)”nin belirlenen 20 
pilot ceza infaz kurumunda çocuklar için uygulanması faaliyetleri 
doğrultusunda; UNICEF’in teknik destek/uzmanlık desteğiyle Ankara 
Çocuk Eğitimevi ve Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumuna yönelik mikro proje geliştirilmiştir. BİSİS’in Etki Analizi 
Çalışması akademisyen heyet tarafından yapılmış ve ön rapor 
hazırlanmıştır. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile UNICEF işbirliğinde 
çocuk adalet sistemi alanında çalışan farklı aktörlerle bir araya 
gelinmesi, infaz sistemindeki çalışmaların daha iyiye götürülmesi 
ve geliştirilmesi için bilgi paylaşımında bulunulması ve alternatif 
modellerin değerlendirilmesi amacıyla çocuk suçluluğu alanında 
çalışmaları bulunan 34 akademisyen, kamu- kurum ve kuruluşları 
temsilcileri ile Bakanlık yetkililerinin katılımı ile 18-22 Aralık 
2017 tarihleri arasında ‘Ceza İnfaz Kurumlarındaki Çocukların 
Rehabilitasyon Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Çalıştayı’’ 
yapılmıştır. Çalıştay sonunda çıkan önerilere ilişkin raporun 
hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir.

CİMER
Başvuru numarası 
1801152855

AB Strateji 
Geliştirme 
Başkanlığı 2017 Yılı 
Bakanlık Faaliyet 
Raporu
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Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

CİMER
Başvuru numarası 
1801144976

CİMER
Başvuru numarası 
1801144976

ASPB

AB

ASPB

1.2.1 kapsamında; Kamu kurumlarına bağlı yatılı kuruluşlarda kalan 
çocuklara yönelik hizmetlerin koruyucu ve önleyici çalışmalar 
kapsamında değerlendirilmesi amacıyla, MEB ve DİB’ e bağlı yatılı 
kuruluşlarda görevli personellere yönelik eğitimler düzenlenmektedir.

1.2.1 kapsamında; ceza infaz kurumlarında intiharı önlemeye yönelik 
çalışma yapan farklı unvan ve uzmanlıklara sahip 18 personelin 
katılımıyla “İntihar ve Kendine Zarar Verme Davranışlarını Önleme” 
çalıştayı; ceza infaz kurumlarında hükümlü-tutuklu kadınların 
yanlarında kalan 0-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak da 34 
personelin katılımıyla değerlendirme çalıştayı düzenlenmiştir.

2017 yılında ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü-
tutuklularla çalışan personele yönelik olarak eğitim programı 
geliştirilmiştir. Eğitim modülü geliştirme çalışmaları kapsamında 
toplam 97 personelin katılımıyla 5 farklı çalıştay düzenlenmiştir. 
2018 yılında kadın hükümlü- tutuklu ile çalışan tüm personele kitle 
eğitimleri şeklinde süreklilik arz ederek yaygınlaştırılacaktır. Modül 
içerisinde kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet, kadın hakları, 
iletişim, stres yönetimi, doğru davranış biçimleri, annesinin yanında 
kalan çocuklar gibi alt başlıklar yer almaktadır. Bu programda ceza 
infaz kurumu personelinin kadın hükümlü- tutuklulara ve onların 
yanlarında kalan çocuklarına yönelik uygun davranış biçimleri 
geliştirmeleri ve “Kadına Yönelik Şiddet” konusunda farkındalık 
kazanmaları hedeflenmektedir.

Ceza infaz kurumlarına anne ve babalarını ziyarete gelen çocuklara 
yönelik infaz koruma memurlarının farkındalık kazanmasını 
hedefleyen, çocuklara yönelik davranış biçimlerine yönelik 
yönergeleri, görsel içerikleri bulunan kitapçık hazırlanmış ve basımı 
gerçekleştirilmiştir.

2017 yılı içinde ceza infaz kurumlarında çocuk hükümlü ve tutuklulara 
yönelik hizmetlerin nitelikli şekilde sürdürülmesini sağlayacak 
kurumsal ortamın yaratılmasına yönelik olarak çocuklarla çalışan 
her kademedeki personelin kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla 
hazırlanan “Genişletilmiş ARDIÇ Eğitimi Program”nın pilot uygulaması 
Ekim-Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2016 yılı 
sonunda açılan Hatay Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev 
yapmakta olan personele de Mart 2017 tarihinde ARDIÇ yerinde eğitim 
programı düzenlenmiştir. Bu eğitime toplam 30 personel katılmıştır. 
Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik olarak “ARDIÇ 
Psiko-Sosyal Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim programları Nisan ve 
Kasım 2017’de gerçekleştirilmiştir. Bu eğitime toplam 22 personel 
katılmıştır. 

1.2.3 kapsamında; kamu kurumlarına bağlı yatılı kuruluşlarda kalan 
çocuklara yönelik farkındalığı arttırıcı materyaller ve mahremiyet, 
sağlık, iletişim gibi konuların ele alındığı eğitimler aracılığıyla toplu 
yaşam alanlarında gerçekleşmesi olası istenmeyen durumların önüne 
geçilmesi amaçlanmaktadır.

CİMER
Başvuru numarası
1801144976
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Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

AB

ASPB Çocuk Hizmetleri 
2017 yılı bülteni

1.3.1 kapsamında; çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki 
gelişimlerini desteklemek amacıyla Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve 
Dizilerin Teşvik Edilmesine Yönelik Yönetmelik Taslağı RTÜK ve 
Bakanlık iş birliğinde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda 2018 yılında Aile 
ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin teşvik edilmesi planlanmıştır.

1.3

1.2.3 kapsamında; çocukların yeniden toplumsallaşma sürecini 
kolaylaştırmak amacıyla AB’na bağlı kurumlarda yürütülen eğitim ve 
iyileştirme çalışmaları arasında yer alan sportif faaliyetler kapsamda; 
satrancın çocuklara tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla Türkiye 
Satranç Federasyonu ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde 31 
ceza infaz kurumunda satranç sınıfları oluşturulmuş, 62 personele 
satranç antrenörlüğü eğitimi verilmiştir. 

GSB ile iş birliği halinde yürütülen ve ceza infaz kurumunda bulunan 
çocuk ve gençlerin rehabilitasyon sürecine destek olması amaçlanan 
“Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor” Projesi 
kapsamında bir dönem Türkiye A Milli Takımı forması giymiş ünlü 
futbolcuların oluşturduğu futbol grubu ile 17 ceza infaz kurumunda 
gösteri maçları yapılmış ve paneller düzenlenmiştir. 

Çocukların topluma kazandırılması çalışmaları kapsamında çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşları ve STK ile işbirliği çalışmaları devam 
etmektedir. Bu doğrultuda, PTT Genel Müdürlüğü ile yapılan 
görüşmeler sonucunda ceza infaz kurumdaki çocuklar için ücretsiz 
posta gönderimine başlanmıştır. 2017 yılı Haziran ayı itibariyle Posta 
Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile çocuk hükümlü ve 
tutuklular posta ücretlerinden muaf tutulmuştur.

AB Strateji 
Geliştirme 
Başkanlığı 2017 Yılı 
Bakanlık Faaliyet 
Raporu

Tablo 2 A: “Çocuğun Doğduğu, Büyüdüğü ve Yetiştiği Ortamı Korumak ve Fiziksel Çevreyi 
İyileştirmek” Amacı bağlamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Amaç 3. Çocuğun Doğduğu, Büyüdüğü Ve Yetiştiği Ortamı Korumak ve Fiziksel Çevreyi İyileştirmek

Hedefler Faaliyetler Sorumlu 
Kurum

İlgili
Kurum

Süre Performans 
Göstergeleri

Açıklama

3.2. Çocuğun 
özel hayatının 
gizliliğinin 
korunması

AB 
RTÜK 
ASPB

AB 
İlgili kurum 
ve kuruluşlar

Yapılan yasal ve 
idari düzenleme 
sayısı İhlal 
sayısı ve 
uygulanan 
müeyyide sayısı

Anayasa’nın 20. maddesinde 
özel hayatın gizliliği ve 
korunması temel bir 
hak ve özgürlük olarak 
düzenlenmiştir. Ayrıca AB 
uyum sürecinde yapılan 
kanun değişiklikleri 
kapsamında temel ceza 
kanunları yenilenmiş ve 
5237 sayılı yeni TCK ile 5271 
sayılı yeni CMK’da özel 
hayat ve bu hayatın gizliliği 
konusunda önemli ve yeni 
hükümler getirilmiştir.
Ancak zaman zaman 
medyada çıkan bazı haberler 
ve adalet sisteminde bazı 
karar duruşmalarının aleni 
yapılması çocuğun ve 
ailenin afişe olmasına neden 
olabilmektedir.

20153.2.1. Çocuğun yaşadığı 
her alanda özel 
hayatının gizliliği ve 
korunması için yasal 
ve idari tedbirler 
alınacaktır. Özellikle 
medyada ve adalet 
sisteminde olmak üzere 
çocuğun mahremiyeti 
ilkesinin daha dikkatli 
uygulanabilmesi 
için gerekli yasal ve 
idari düzenlemeler 
yapılacaktır.
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Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

AB3.2 Ceza infaz kurumlarına anne ve babalarını ziyarete gelen çocuklarla 
çalışan infaz koruma memurlarının farkındalık kazanmasının 
hedefleyen, çocuklara yönelik davranış biçimlerine yönelik yönerge ve 
görsel içerikleri bulunan kitapçık hazırlanmış ve basımı yapılmıştır.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
“Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS)”nin belirlenen 20 
pilot ceza infaz kurumunda çocuklar için uygulanması faaliyetleri 
doğrultusunda; UNICEF’in teknik destek/uzmanlık desteğiyle Ankara 
Çocuk Eğitimevi ve Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumuna yönelik mikro proje geliştirilmiştir. BİSİS’in Etki Analizi 
Çalışması akademisyen heyet tarafından yapılmış ve ön rapor 
hazırlanmıştır. 

AB Strateji 
Geliştirme 
Başkanlığı 2017 Yılı 
Bakanlık Faaliyet 
Raporu

Amaç 4. Çocuk Hakları Kültürü Çerçevesinde Eğitim Politika Ve Programları Geliştirmek

Hedefler Faaliyetler Sorumlu 
Kurum

İlgili
Kurum

Süre Performans 
Göstergeleri

Açıklama

4.2. Eğitimde 
fırsat 
eşitliğinin 
sağlanması

MEB

MEB

İlgili kurum 
ve kuruluşlar

İlgili kurum 
ve kuruluşlar

Kaynaştırma 
eğitiminden 
faydalanan 
engelli çocuk 
sayısı Yapılan 
yasal ve idari 
düzenleme 
sayısı

Kaynaştırma ve telafi 
eğitimleri konusuna 
2005 yılında getirilen 
düzenlemelerle, engelli 
çocuklara, özel durumları ve 
farklılıkları dikkate alınarak 
bütünleştirilmiş ortamlarda 
ve özürlü olmayanlarla eşit 
eğitim imkânı sağlanmaya 
çalışılmıştır. Ancak, engelli 
çocukların mümkün olduğunca 
engelli olmayan çocuklarla 
birlikte eğitim süreçlerinden 
yararlandıkları aynı zamanda 
da engelli çocukların diğer 
çocuklardan farklı ihtiyaçlarını 
da gözetecek düzenlemelere 
ihtiyaç vardır.

Yapılan yasal 
ve idari 
düzenleme 
sayısı Eğitim 
sistemine 
dönen çocuk 
sayısı

İlköğretimde okullaşma 
oranı % 98,67, ortaöğretimde 
% 67,37’dir. MEB verileri 
uyarınca her yıl, öğretim 
yılı boyunca 20 günden 
fazla devamsız olan 
öğrencilerin oranı, 2011-2012 
yılları itibariyle ilköğretim 
düzeyinde %4,5; ortaöğretim 
düzeyinde ise %3,4’dür. 
2011-2012 öğretim yılı 1. 
Dönem tibariyle ortaokul 
düzeyindeki öğrencilerin 
%2,47’si ise okulu terk 
etmiştir.

2014

2016

4.2.1. Okul sistemi 
dışında kalan 
çocukların, sisteme 
dâhil edilmesi ve okul 
terklerinin önlenmesi 
için gerekli yasal ve 
idari düzenlemeler 
yapılacaktır.

4.2.8. Engelli çocuklara 
yönelik kaynaştırma 
eğitimi uygulaması 
yaygınlaştırılacaktır. 
Okul çağında olup 
durumu kaynaştırma 
eğitimine uygun olan 
engelli çocukların, 
örgün eğitim sistemine 
dâhil edilebilmesi 
için okulların, engelli 
çocukların özellikleri 
doğrultusunda gerekli 
düzenlemeleri yapmaları 
sağlanacaktır.

Tablo 2-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Tablo 3 A: “Çocuk Hakları Kültürü Çerçevesinde Eğitim Politika ve Programları Geliştirmek” 
Amacı Bağlamında Çocuğa Yönelik Şiddet



17 

Hedefler Faaliyetler Sorumlu 
Kurum

İlgili
Kurum

Süre Performans 
Göstergeleri

Açıklama

4.4. Eğitimde 
her türlü 
şiddetin 
önlenmesi.

MEB

MEB

MEB SB 
ASPB

Okul sosyal 
hizmetinin 
uygulandığı okul 
sayısı 

Hizmet alan 
çocuk ve aile 
sayısı

Şiddet eğilimleri ve 
şiddete karışma olasılıkları 
akranlarına göre daha fazla 
olan çocuk ve gençlerin 
aile yapıları incelendiğinde 
genellikle çok çocuklu, göç 
eden, göç geldiği yerde uyum 
problemi olan, psikolojik 
hastalığa sahip bireyi 
olan, aile içi geçimsizlik 
ve şiddet sorunu olan, 
alkolün kötüye kullanıldığı 
ve madde kullanımı olan 
ve/veya olumsuz sosyal 
çevre içinde yaşayan aileler 
olduğu tespit edilmiştir. 
Bu tür ailelerden gelen risk 
altındaki çocukların tespit 
edilerek, aileleri ile çalışan 
bir okul sosyal hizmet 
biriminin oluşturulması 
büyük önem taşımaktadır. 
Bu servislerde sosyal 
çalışmacı, psikolog, sosyolog 
gibi meslek elemanlarının 
çalıştırılması ve servisin, 
rehber öğretmenler ve okul 
aile birlikleriyle koordineli 
olarak çalışması faydalı 
olacaktır.

2016

ASPB
SB
AB

2016 Verilen eğitim 
programı sayısı 
ve eğitim alan 
kişi sayısı

İlgili kurum 
ve kuruluşlar

Verilen eğitim 
programı sayısı 
ve eğitim alan 
kişi sayısı

Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü ve Ankara 
Barosu arasında 21.02.2007 
tarihinde imzalanan 
“Şiddetin Önlenmesi İçin 
Çocuk Hakları Konusunda 
Bilinç Oluşturma Projesi” 
ile, İlköğretim okullarında 
görevli yönetici, öğretmen 
ve velilere yönelik “Çocuk 
Hakları ve Çocuk Suçluluğu” 
nun sebepleri konusunda, 
Ankara Barosuna kayıtla 
avukatlar tarafındaneğitim 
verilmiştir. Buna benzer 
çalışmaların ülke genelinde 
yaygınlaştırılması 
gerekmektedir.  Bu faaliyet 
aynı zamanda 1.2.1. ve 1.2.2. 
sayılı öğretmen, ebeveyn 
ve çocuklara yönelik 
çocuğa saygı kültürü 
temelinde hazırlanan 
eğitim programlarının 
yaygınlaştırılmasını 
kapsayan faaliyetlerle de 
ilişkilidir. Uygulanacak 
eğitim programlarının 
farklı ihtiyaç gruplarına 
yönelik farklı içeriklerde 
hazırlanması gerekmektedir.

20144.4.1. Öğretmen ve 
idarecilere yönelik, çocuk 
hakları, çocuk gelişimi, 
çocuk ihmal ve istismarı, 
okul ve sınıf yönetimi, 
sorun çözme, çatışma 
yönetimi, arabuluculuk, 
iletişim becerileri, 
öfke kontrolü, olumlu 
disiplin yöntemleri 
gibi konularda 
beceri kazandıracak 
eğitim programları 
uygulanacaktır.

4.4.2. Bilhassa risk 
altında bulunduğu tespit 
edilenler olmak üzere 
çocuk ve aileler için 
şiddetin önlenmesine 
yönelik eğitim 
programları geliştirilecek 
ve uygulanacaktır.

4.4.3. Okullarda çocuk, 
aile ve okul yönetimi 
arasında gerekli 
işbirliğini sağlamak 
ve şiddet öyküsü olan 
çocukları tespit ederek 
psiko-sosyal yönden 
desteklemek amacıyla, 
okul sosyal hizmet 
sistemi kurulacaktır. 
Ayrıca sosyal servisler 
ya da rehberlik 
birimleri tarafından 
tespit edilen bireylerin 
sağlık kurumlarınca 
tedavi edilmeleri ya da 
ihtiyaç duydukları diğer 
sosyal hizmetlerden 
yararlandırılmaları 
için kurumlar arası 
işbirliği ve koordinasyon 
geliştirilecektir.
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Tablo 3-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

ASPB4.2 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlandırılan 
çocuklara akademik destek verilmesi, sosyal, sanatsal ve kültürel 
etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla Okul Destek 
Projesi hayata geçirilmiştir. Proje Uygulama Kılavuzu hazırlanmış 
olup projenin faaliyete geçmesi ile birlikte illere koordinatörlük ve 
rehberlik yapılarak 2017 yılında 23 ilde SED hizmetinden faydalanan 
6 ile 8. sınıf aralığında okuyan 1974 çocuğun katılımı doğrultusunda 
faaliyetler başlatılmıştır.
Koruma altında bulunan 0–6 yaş grubu çocukların, özel kreş ve gündüz 
bakımevleri ile diğer resmî kuruluşlar bünyesindeki ana sınıfı-
anaokulu hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla 2017 
yılında 400 çocuk okul öncesi eğitim ve bakım hizmetlerinden ücretsiz 
olarak faydalanmıştır. 
Hükümlü veya tutuklu kadınların ceza infaz kurumlarında yanlarında 
kalan 0–6 yaş grubu çocukları, cezaevi yaşamının olumsuz 
koşullarından korumak amacıyla kreş ve gündüz bakımevlerinden 
yararlandırılmaktadır. Diğer yaş grubundaki çocuklarının ise çocuk 
kulüplerinde bakılmaları, gerektiğinde korunma altına alınmaları, 
sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanmaları 
sağlanmaktadır. 
2017 yılında cezaevlerinde annesinin yanında kalan 75 çocuk bu 
kapsamda okul öncesi eğitim ve bakım hizmetlerinden ücretsiz olarak 
faydalanmıştır.

Çocuk Hizmetleri 
2017 yılı bülteni

Tablo 4 A: “Aileye ve Çocuğa Yönelik Destek ve Özel Koruma Hizmetlerini Geliştirmek” 
Amacı Bağlamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Amaç 6. Aileye ve Çocuğa Yönelik Destek Ve Özel Koruma Hizmetlerini Geliştirmek

Hedefler Faaliyetler Sorumlu 
Kurum

İlgili
Kurum

Süre Performans 
Göstergeleri

Açıklama

6.1. Çocuk 
ihmal ve 
istismarını 
önlemeye 
yönelik etkin 
tedbirlerin 
alınması

ASPB Üniversiteler 
RTÜK 
STK 
Özel Sektör

Düzenlenen 
toplantı ve 
organizasyon 
sayısı 

Çocuklara yönelik hizmet 
veren ilgili tüm kurumlar 
tarafından koruyucu-önleyici 
nitelikte çeşitli eğitim 
programları ve faaliyetler 
uygulanmaktadır.  Bu 
tür ülke ölçekli eğitim 
programlarının ve 
bilinçlendirici 
faaliyetlerin 
yaygınlaştırılması 
gerekmektedir. 
Bununla birlikte, şiddet 
geçmişi olan ya da risk 
altında bulunan gruplara 
yönelik, bilhassaçatışma 
çözme, kendini koruma ve 
şiddeti 
önlemeye yönelik özel 
programların 
geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması 

20156.1.1. Çocuk ihmal ve 
istismarını önlemeye 
yönelik bilinçlendirici 
kamuoyuna yönelik 
kampanyalar 
düzenlenecektir. 
Bu kapsamda kamu 
spotları, görsel ve 
yazılı materyaller 
hazırlanacak, konferans 
vb. toplantılar 
düzenlenecektir.
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Hedefler Faaliyetler Sorumlu 
Kurum

İlgili
Kurum

Süre Performans 
Göstergeleri

Açıklama

gerekmektedir. Eğitim 
ortamlarında şiddetin 
önlenmesine ilişkin 
4.4.2 sayılı eylem 
de bu kapsamda 
değerlendirilmektedir.

Cinsel istismar mağduru 
çocukların dava sürecinde 
yaşadıkları travmanın 
ağırlaştırılmaması amacıyla 
cinsel saldırı mağduru 
çocukların tanı, tedavi, 
izlem, bildirim ve tüm adli 
işlemler sürecinde ikincil 
örselenmesini asgariye 
indirmek amacıyla “Çocuk 
İzlem Merkezi” (ÇİM) 
kurulmuş olup 
bu merkezlerin ülke 
genelinde 
yaygınlaştırılması ve 
etkinliğinin arttırılması için 
çalışmalar halen devam 
etmektedir.
Mevcut durumda hizmet 
veren ÇİM sayısı 11’dir.

Sokakta çalıştırılan ve risk 
altındaki çocuklara yönelik 
hizmetlerin, 09/02/2013 
tarihli Sosyal Hizmet 
Merkezleri Yönetmeliğinin 
Geçici 1 inci Maddesi 
gereğince ASPB Aile 
ve Toplum Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından ülke genelinde 
yaygınlaştırılacak olan 
Sosyal 
Hizmet Merkezleri (SHM) 
bünyesinde sunulması 
planlanmaktadır.

6.1.2. Çocukların riskli ve 
tehlikeli durumlardan 
kendilerini nasıl 
koruyacakları ve 
ailelerin bu konuda 
neler yapmaları 
gerektiğine dair 
çocuklara ve 
ailelere yönelik 
eğitim programları 
yaygınlaştırılacaktır.

6.3.1. Cinsel istismar 
mağduru çocukların 
adli süreçte ikincil 
örselenmelerini 
engellemek 
üzere kurulan ve 
sektörlerarası işbirliği 
ile hizmet veren 
çocuk izlem merkezi 
modeli ülke genelinde 
yaygınlaştırılacaktır.

6.3.2. Sokakta 
çalıştırılan ve risk 
altındaki çocuklara 
yönelik rehabilitasyon 
hizmetleri, ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içinde 
iyileştirilecektir. Bu 
kapsamda, sokakta 
çalıştırılan çocukların 
sokakta çalıştırılma 
nedenlerinin ortadan 
kaldırılarak sokaktan 
çekilmeleri birincil 
hedef olacaktır.

6.3.3. Sokakta yaşayan 
çocuklara yönelik 
bakım ve rehabilitasyon 
hizmetleri, ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içinde 
iyileştirilecektir. Bu 
kapsamda, sokakta 

ASPB

SB

ASPB

ASPB ÇOGEM Sayısı 

ÇOGEM’den 
yararlanan 
çocuk sayısı

Sokakta yaşayan ve/veya 
çalıştırılan ve 
dilendirilen çocuklara 
yönelik gündüzlü ve yatılı 
rehabilitasyon modelleri 
bulunmaktadır. 
Sosyal Hizmet Merkezleri 
Yönetmeliği 

2016

2015

2016

2016

Uygulanan 
eğitim 
programı sayısı

Eğitim alan kişi 
sayısı

ÇİM Sayısı 

ÇİM’lerin hizmet 
verdiği il sayısı 

ÇİM’lerden 
yararlanan kişi 
sayısı

SHM sayısı

SHM’den 
yararlanan 
çocuk sayısı

MEB 
Üniversiteler 
STK

ASPB 
Üniversiteler 
STK

SB
İB 
STK 
Yerel 
Yönetimler

SB
MEB
AB
STK

6.3. İhmal 
ve istismar 
mağduru olan 
çocuğa ve 
ailesine yönelik 
destek ve 
rehabilitasyon 
hizmetlerinin 
iyileştirilmesi
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Hedefler Faaliyetler Sorumlu 
Kurum

İlgili
Kurum

Süre Performans 
Göstergeleri

Açıklama

İstismar mağduru olan ve 
hakkında bakım tedbiri 
alınan çocuklara yönelik 
ASPB Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 
bünyesinde, Bakım ve 
Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezleri hizmet 
vermektedir. Mevcut 
durumda 36 BSRM 
bulunmakta olup bu 
merkezlerde verilen 
hizmetin nitelik ve 
nicelik açısından 
iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Bu 
merkezlerde, uluslararası 
standartlarda ve 
multi-disipliner bir 
yaklaşım içinde daha 
etkin bir psiko-sosyal 
rehabilitasyon programı 
oluşturulmalıdır.

2012 yılı istatistikleri 
uyarınca, adli tıp 
kurumlarında 2012 yılı 
içinde muayene edilen 
cinsel istismar mağduru 
18 yaş altı çocuk sayısı 
yaklaşık 3000’dir. ÇİM’lerin, 
cinsel istismar mağduru 
çocuklara ilk adli süreçte 
yeterli hizmet vermesi 
mümkün olsa dahi, 
istismar mağduru çocuk 
ve ailesinin adli süreç 
sonrasında da uzun süreli 
rehabilitasyon ve destek 
hizmetine ihtiyaç duyacağı 
kesindir. Ancak Ülkemizde 
istismar mağduru çocuk ve 
ailesini, adli süreçten sonra 
izlemek ve onlara yönelik 
uzun süreli rehabilitasyon 
hizmeti sağlamak yönünde 

6.3.4. Bakım ve Sosyal 
Rehabilitasyon 
Merkezleri için psiko-
sosyal rehabilitasyon 
modeli oluşturulacaktır.

6.3.5. Bilhassa cinsel 
istismar mağduru 
çocuk ve ailesi olmak 
üzere ihmal ve 
istismar mağdurlarına 
yönelik ücretsiz 
psiko-sosyal destek 
ve rehabilitasyon 
hizmetinin verildiği, 
mağdur ve ailesinin 
düzenli olarak takip 
edildiği ve sektörler 
arası işbirliği ile hizmet 
veren özel birimler 
oluşturulacaktır. 
Hizmet modelinin alt 
yapı ve kapsamını 
belirlemek üzere ilgili 
kurum temsilcilerinin 
katılımıyla bir çalışma 
grubu oluşturulacaktır.

ASPB

ASPB

2015

2016

BSRM sayısı

Hizmet 
modelinin 
oluşturulması

Yapılan yasal ve 
idari düzenleme 
sayısı 

Hizmet alan 
mağdur sayısı

SB
İB 
STK 

Adalet B
SB 
Barolar 
Üniversiteler 
STK

uyarınca, 31 gündüzlü 
ÇOGEM, SHM’ler bünyesine 
dâhil edilmiş olup, 
hizmet dönüşümü 2014 
yılı Şubat ayına kadar 
tamamlanacaktır. 8 adet 
yatılı ÇOGEM ise Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde hizmet vermeye 
devam etmektedir.

yaşayan çocukların aile 
bağlarını güçlendirmek 
ve aileye dönüşü 
sağlamak öncelikli 
amaç olacaktır.
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Hedefler Faaliyetler Sorumlu 
Kurum

İlgili
Kurum

Süre Performans 
Göstergeleri

Açıklama

kurumsal bir bakış açısı ve 
bu görevin direkt olarak 
verildiği bir hizmet modeli 
yoktur. Ülkemiz mer’i 
mevzuatı doğrultusunda 
cinsel şiddet mağduru 
çocuk ve ailesinin adli 
süreçten sonra takibi 
ve rehabilitasyonu 
ŞÖNİM’ler ya da SHM’ler 
tarafından verilebileceği 
gibi, ÇİM’lerle koordineli 
çalışan ve yalnızca 
ücretsiz rehabilitasyon 
ve sağlık hizmeti sunan 
yeni bir hizmet modeli 
oluşturulabilecektir. 
Bu hususta kesin 
bir düzenleme 
bulunmamaktadır.

6.4. Çocuk 
işçiliğinin 
önlenmesi 
ve çalışan 
çocukların 
haklarının 
korunması

6.4.1. 2005 yılında 
hazırlanan ve 
2005-2015 dönemini 
kapsayan “Çocuk 
İşçiliğinin Önlenmesi 
İçin Zamana Bağlı 
Politika ve Program 
Çerçevesi” daha etkin 
uygulanması amacıyla 
güncellenecektir.

6.4.2. Çalışan çocukların 
fiziksel, psikolojik ve 
sosyal gelişimlerinin 
ve çalışma koşullarının 
izlenebilmesi ve 
mevzuat uyarınca 
haklarının 
korunabilmesi için 
bir takip sistemi 
kurulacaktır. Bu takip 
sistemi kapsamında, 
illerde “Çocuk İşçiliği 
İzleme Birimleri” 
Oluşturularak yerel 
düzeyde izleme 
sağlanacaktır.

ÇSGB ASPB 
MEB 
İB 
KB
STK

Yapılan yasal ve 
idari düzenleme 
sayısı 

Tespit ve takip 
edilen çalışan 
çocuk sayısı

2016

ASPB 
MEB 
İB 
KB
STK

Programın 
güncellenmesi

TÜİK tarafından 
gerçekleştirilen 2012 Çocuk 
İşgücü anketi 2006 yılından 
sonra 6-17 yaş grubunda 
çocuk işgücünde oransal 
açıdan gerileme olmadığını 
göstermektedir. Bu da 
müdahale yöntemlerinin 
gözden geçirilmesi, yeni 
müdahale ve önleme 
yöntemlerinin geliştirilmesi 
gerektiğine işaret 
etmektedir. Bu 
nedenle çocuk işçiliğini 
önleme konusunda 
ulusal bir program olan 
Zamana Bağlı Politika ve 
Program Çerçevesi’nin 
güncellenmesini 
gerektirmektedir.

Çocuk işçiliğini önleme 
çalışmalarında en önemli 
engellerden biri etkili 
bir izleme sisteminin 
olmayışıdır. Entegre bir 
Çocuk İşçiliği İzleme Sistemi 
Kurularak, yerel izleme 
birimleri sayesinde etkin 
izleme sağlanacaktır.
TÜİK istatistikleri 
doğrultusunda 6-14 yaş arası 
çocukların çalıştırılması 
zaten kanunlara aykırı 
olup bu yaş grubunda 
çalıştırılan 292 bin çocuğun 
yaklaşık %20’sinin zorunlu 

2015ÇSGB
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6.4.3. Çocuk İşçiliği 
İzleme Birimleri 
tarafından çalışan 
çocukların gelişim 
süreçlerinin 
desteklenmesini 
sağlayacak programlar 
geliştirilecek ve 
uygulanacaktır. Çalışan 
çocukların sadece 
eğitimi için değil aynı 
zamanda dinlenme, 
eğlenme, oyun oynama, 
sportif, kültürel ve 
sanatsal faaliyetlerden 
yararlanmaları 
hususunda gerekli 
düzenlemeler 
yapılacaktır.

ÇSGB

ÇSGB ASPB
MEB
KB
BM 
Kuruluşları 
STK

Yapılan yasal 
düzenleme 
sayısı

94/33 sayılı Avrupa Birliği 
direktifi doğrultusunda, 
Avrupa Birliğine üye 
ülkelerdeki düzenlemeler 
ve uygulamalar da örnek 
alınarak, İş yasamızın 71. 
maddesinde düzenlenmeden 
boş bırakılan, çocukların 
sanatsal ve kültürel 
faaliyetlerde çalıştırılması 
hususunun eklenmesi 
gerekmektedir. Çünkü 
fiili olarak yaşamımızda 
gördüğümüz bu durumun 
hukuki düzenlemeden 
yoksun olması, 
çocukların her yönden 
haklarının korunmasını 
engellemektedir.

2014

2015 Oluşturulan 
yeni 
düzenleme 
sayısı 

Hizmet içi 
eğitim alan 
personel sayısı 

Uygulanan 
eğitim 
programı 
sayısı

ASPB 
Üniversiteler

Hizmetlerden 
yararlandırılan 
çocuk sayısı

2016

6.4.4. Sanatsal, kültürel 
faaliyetlerde ve reklam 
sektöründe çalıştırılan 
çocuklara yönelik 
mevzuat düzenlemesi 
yapılacaktır.

6.5. Çocuk 
koruma sistemi 
içindeki 
kurumsal 
yapıların 
iyileştirilmesi

6.5.1. Çocuk koruma 
sistemi içindeki 
kurumlar, personel 
niteliği ve sayısı 
bakımından 
iyileştirilecek, kadro 
ve kaynak ihtiyaçları 
için yeterli bütçe 
ayrılacaktır.

İlgili tüm 
kurum ve 
kuruluşlar

İlgili tüm 
kurum ve 
kuruluşlar

eğitimi terk ettiği; 15-17 
yaş grubundaki çalışan 
çocukların ise yaklaşık 
%66’sının orta 
öğrenime devam etmediği 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 
iş yaşamına giren çocukların 
önemli bir kısmının eğitim 
hayatı sona ermekte, 
toplumsallaşma süreçleri 
çalıştıkları 
koşullarda devam 
etmektedir. Bu nedenle 
çalışan çocukların fiziksel, 
psikolojik ve sosyal 
gelişimlerinin ve çalışma 
koşullarının takip edilmesi 
ve gelişim süreçlerini 
destekleyici 
programlar uygulanması, 
onların erken dönemde 
karşılaştıkları dezavantajları 
gidermek açısından büyük 
önem taşımaktadır.

Mevcut durumda, aile 
bakımından yoksun 
çocuklara yönelik kurum 
bakımı hizmetinin, aile 
ortamına daha yakın olan 
çocuk evleri ve sevgi evleri 
modeline dönüştürülmesi 
yönünde 
çalışmalar devam 
etmektedir. 2014 yılı 
sonuna kadar, kışla 
tipi bütün kuruluşların 
sevgi evi ya da çocuk evi 
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modeline dönüştürülmesi 
hedeflenmektedir. Bu 
birimlerde, çocukların 
farklı ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek nitelikli meslek 
elemanlarının istihdam 
edilmesi önemlidir. Mevcut 
durumda özellikle 0-5 yaş 
arası küçük yaş grubu 
çocukların birebir bakım 
almalarının 
sağlanması amacıyla 
zorunlu nedenler dışında 
çocukların kurum bakımına 
alınmaması, bunun yerine 
aile-akraba yanında 
bakım ya da koruyucu aile 
modeline başvurulması 
yönünde çalışmalar 
sürdürülmektedir. Ancak, 
bu konuda yapılacak yasal 
düzenlemeler uygulamanın 
daha etkin ve sürekli 
olmasını sağlayacaktır. Bu 
ilkenin uygulanabilmesi 
için ise kurum bakımı 
dışındaki alternatif 
modellerin güçlendirilmesi 
gerekmektedir.

2015

2014

2015

Oluşturulan 
yeni 
düzenleme 
sayısı 

Kurum 
bakımında 
bulunan 0-5 
yaş grubu 
çocuk sayısı 

Aile odaklı 
hizmetlerden 
yararlanan 0-5 
yaş arası çocuk 
sayısı

KBRM sayısı 

KBRM 
Rehabilitasyon 
modelinin 
oluşturulması

Uluslararası standartlar 
doğrultusunda cezai 
sorumluluk yaşının altında 
olup da suç işleyen 
çocuklara yönelik, davranış 
problemlerine çözüm 
bulmak amacıyla, özel 
müdahale programları veya 
tedbirler geliştirilmelidir. 
KBRM’ler bu amaçla 
oluşturulmuş kuruluşlar 
olup farklı suç türlerine 
yönelik, etkin bir 
rehabilitasyon sisteminin 
oluşturulmasıöncelikli 
ihtiyaçlar arasındadır. 
Mevcut durumda hizmet 
veren 12 KBRM vardır. 
Aynı zamanda bölgesel 
bazda ihtiyacı karşılayacak 
oranda KBRM açılması 
sağlanacaktır.

6.5.2. Çocuklarla 
çalışan personelin 
düzenli olarak 
meslek içi eğitime 
katılmalarını zorunlu 
kılan düzenlemeler 
yapılacak ve gerekli 
eğitim programları 
hazırlanacak.

6.5.3. 0-5 yaş arası 
çocukların kurum 
bakımına alınmadan 
aile odaklı hizmet 
modellerinden 
yararlandırılması 
yönünde gerekli yasal 
ve idari düzenlemeler 
yapılacak; bu 
doğrultuda, aile yanında 
destek ve koruyucu 
aile gibi alternatif 
bakım modelleri 
güçlendirilecektir.

6.5.4. Koruma, Bakım 
ve Rehabilitasyon 
Merkezleri için psiko-
sosyal rehabilitasyon 
modeli oluşturulacaktır.

ASPB

ASPB

ASPB

İlgili tüm 
kurum ve 
kuruluşlar

İlgili tüm 
kurum ve 
kuruluşlar

İlgili tüm 
kurum ve 
kuruluşlar
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Çocuk Koruma Kanunu 
uyarınca alınan tedbirlerin 
etkin bir şekilde 
uygulanabilmesi için 
Kanun’da öngörülmüş olan 
il/ilçe koordinasyonlarının 
etkin bir şekilde 
çalışmadığı görülmektedir. 
Koordinasyonun önündeki 
önemli engeller, il/ilçe 
koordinasyonlarına ilişkin 
uygun bir alt yapının 
olmaması, hizmeti 
koordineli olarak yürüten 
sektörler arası bir birimin 
bulunmaması, kurumlar 
arası bilgilerin takip 
edilmesini sağlayan bir 
veri sisteminin olmaması 
ve ilgili kurumlara yeterli 
ve dengeli ödenek 
sağlanmamasıdır. Çocuk 
koruma sisteminde 
sektörler arası işbirliğinin 
geliştirilmesi ve Çocuk 
Koruma Kanunu uyarınca 
tüm tedbir kararlarının etkin 
bir şekilde uygulanabilmesi 
amacıyla çok sektörlü 
“Çocuklar İçin Adalet” 
projesi başlatılmıştır. 
Bu proje kapsamında 
Çocuk Koruma Kanunu 
uyarınca oluşturulan 
il koordinasyonlarının 
güçlendirilmesi ve bir veri 
tabanının oluşturulmasına 
ilişkin çalışmalar 
sürdürülmektedir.

2015 Yapılan yasal 
düzenleme 
sayısı

6.8. Erken yaşta 
evliliklerin 
önlenmesine 
ilişkin etkin 
yasal ve idari 
tedbirler 
alınacaktır.

6.8.1. Erken yaşta 
ve zorla evliliklerin 
nedenleri ve 
etkilerine ilişkin 
bilimsel araştırmalar 
yapılacaktır.

6.8.2. Nüfusa kayıt 
edilmemiş çocukların 
sisteme alınması için 
gereken tedbirler 
alınacaktır.

ASPB

İB

2015

2015

Üniversiteler 
TÜİK 
STK

ASPB 
SB 
MEB 
AB

Yapılan bilimsel 
araştırma sayısı

Yapılan 
düzenleme 
sayısı

6.5.5. Çocuk Koruma 
Kanunu uyarınca alınan 
tedbir kararlarının etkin 
bir şekilde uygulanması 
için kurumlar arası 
koordinasyonun 
sağlanması amacıyla, 
Çocuk Koruma 
Kanunu’nda alt yapı, 
personel standardı 
ve bütçe ile ilgili 
düzenlemeler 
yapılacaktır.

ASPB AB 
Üniversiteler 
Barolar
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Kaynak

6.8.3. Özellikle kız 
çocuklarının eğitim 
sistemi içinde kalması 
ve eğitim sistemi 
dışında kalan kız 
çocuklarının tespiti, 
takibi ve eğitime 
devamını sağlamak 
için gerekli tedbirler 
alınacaktır.

6.8.4. Mevsimlik tarım 
işçisi çocukların eğitim 
sistemine dâhil edilmesi 
için lokal tedbirlerden 
ziyade sistematik 
tedbirler alınacaktır.

6.8.5. Erken yaşta 
evlenerek doğum yapan 
kız çocuklarının tespiti 
ve bildirimi konusunda 
gerekli tedbirler 
alınacaktır.

6.8.6. Erken yaşta 
evliliklerle ilgili 
yargılamaların öncelikli 
ve hızlı olmaları 
konusunda gerekli 
tedbirler alınacaktır.

MEB
İB

MEB
İB

SB
İB

AB

2014

2014

2014

2015

ASPB 

ASPB 
ÇSGB

ASPB 
MEB

HSYK

Alınan yasal ve 
idari tedbirler 
Uygulanan 
yasal yaptırım 
sayısı Eğitime 
döndürülen 
çocuk sayısı

Alınan yasal ve 
idari tedbirler 
Uygulanan 
yasal yaptırım 
sayısı Eğitime 
döndürülen 
çocuk sayısı

Bildirim sayısı

Sonuçlanan 
dava sayısı

Tablo 4-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

6.1. ASPB Çocuk 
Hizmetleri 
2017 yılı bülteni 

Çocuklara Yönelik Risk Alanlarının Belirlenmesi ve Önleme Programı 
Geliştirilmesi Projesi geliştirilmiştir. Projenin amacı: Türkiye’de çocukların 
karşı karşıya kaldığı şiddet, ihmal, istismar, madde bağımlılığı vb. risk 
faktörlerinin belirlenmesi ve risk haritasının çıkarılarak koruyucu müdahale 
yöntemlerinin geliştirilmesi; çocukların aile sistemi içinde güçlendirilmesi 
ve risk faktörlerine karşı dayanıklı ve duyarlı nesiller yetiştirilmesidir.
Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaları Değerlendirme 
Çalıştayı (27 Temmuz 2017), Dijital Oyunlar İçin Çocuk ve Aile Rehberliği 
Çalıştayı (10 Ekim 2017), Mahremiyet Eğitimi Çalıştayı düzenlenmiştir.
Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşviki uygulaması yürütülmektedir.
MEB ve İB arasında 22 Aralık 2016 tarihinde Okullarda Güvenli Ortamın 
Sağlanmasına Yönelik Koruyucu-Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin 
İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.
Çocuk İstismarının Önlenmesine Yönelik Bilgilendirme Çalışmaları 
kapsamında Bakanlığa bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile MEBna bağlı 
anaokulu ve ana sınıflarından hizmet alan 0-6 yaş grubu çocuklar ile 
ailelerinin, erken dönemde desteklenmeleri amacıyla eğitim materyalleri 
oluşturulacaktır. 
Çocuklara kendilerini ve duygularını tanıma, beden kontrolü, özel alanlar 
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ve bedensel sınırlar, iyi ve kötü dokunma, vücudunun kendisine ait 
olduğunu bilme ve hayır deme becerisi, sır saklamama gibi alanlarda eğitim 
materyalleri hazırlanacaktır.

Kamu kurumlarına bağlı yatılı kuruluşlarda kalan çocuklara yönelik 
hizmetlerin koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında değerlendirilmesi 
amacıyla, MEB ve DİB’ e bağlı yatılı kuruluşlarda görevli personellere 
yönelik eğitimler düzenlenmektedir. 

Kamu kurumlarına bağlı yatılı kuruluşlarda kalan çocuklara yönelik 
farkındalığı arttırıcı materyaller ve mahremiyet, sağlık, iletişim gibi 
konuların ele alındığı eğitimler aracılığıyla toplu yaşam alanlarında 
doğması olası istenmeyen durumların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

ASPB

ASPB

SB BİMER
Başvuru numarası 
1801154602

CİMER
Başvuru 
numarası 
1801144976

CİMER
Başvuru numarası 
1801144976

6.3. ASPB ülkemizdeki tüm çocukların korunmasını, haklarının ve esenliklerinin 
güvence altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, ülke genelinde 
haftanın 7 günü 24 saat ücretsiz olarak hizmet veren Alo 183 Sosyal Destek 
Hattına gelen bildirimler değerlendirilmektedir. 
Kolluk kuvvetleri, vatandaş ihbarları veya savcılık kanalı ile şiddet mağduru 
olduğu bildirilen çocuklara ilişkin ihbarlar ivedilikle incelenmekte mağdur 
çocuk ve ailesi hakkında ayrıntılı sosyal çevre analizi yapılmaktadır. Yapılan 
incelemede çocuğun durumu 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer 
alan koruyucu ve destekleyici tedbirler (bakım, barınma, sağlık, eğitim, 
danışmanlık) çerçevesinde değerlendirilmekte ve çocuk, hakkında ilgili 
mahkeme tarafından hükmedilen tedbirler çerçevesinde desteklenmektedir. 
Korunma ihtiyacı içinde olduğu tespit edilen çocuklar Bakanlığa bağlı 
kuruluşlarda koruma ve bakım altına alınmakta; gerekli görüldüğünde 
aile, akraba ve yakın çevreleri ile kişisel ilişkilerinin düzenlenmesi veya 
sınırlandırılmasına yönelik ilgili mahkemeden karar alınabilmektedir. 
Yapılan değerlendirmede ailesi yanında desteklenebileceğine kanaat 
getirilen çocuklar için mahkeme tarafından hükmedilen tedbirler 
çerçevesinde çocuğa ve aileye yönelik psiko-sosyal destek ve danışmanlık 
süreci yürütülmektedir. Ailesi yanında desteklenen çocuklar ve aileleri için İl 
Müdürlükleri tarafından izleme çalışmaları yapılmaktadır. 
Çocuk koruma hizmetlerinde amaç öncelikle çocuk üzerindeki risk 
faktörlerinin istenmeyen sonuçlar oluşmadan fark edilip önleyici tedbirlerin 
kurumlar arası iş birliği ile alınması, riskin gerçekleştiği durumlarda erken 
ve etkin müdahalelerin gerçekleştirilerek çocuğun suç mağduru olmasının 
veya suça sürüklenmesinin önüne geçilmesini sağlamaktır. Çocukların ve 
gençlerin öncelikle sağlıklı gelişimini temin etmek; risklere karşı güçlü 
ve duyarlı nesiller yetiştirmek üzere koruyucu, önleyici ve rehabilitasyon 
amaçlı çalışmalar yürütülmektedir.

6.3.1. kapsamında; 0-18 yaş grubu cinsel istismar mağduru çocukların ikincil 
örselenmesini önlemek amacıyla SB’na bağlı bir hastane çatısı altında, 
ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışacağı, dışarıdan hastanenin 
diğer kliniklerinden ayırt edilemeyecek özelliklerde, bütün adli ve tıbbi 
işlemlerin tek merkezde, tek seferde  yapılmasına imkan veren koşullara 
sahip Çocuk İzlem Merkezlerinini (ÇİM) kurulması 04.10.2012 tarihli ve 28431 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlananan “ Çocuk İzlem Merkezi Başbakanlık 
Genelgesi” ile öngörülmüş olup merkezlerin yaygınlaştırması çalışmaları 
devam etmektedir. Genelge doğrultusunda hali hazırda ülkemizde 28 ilde 
31 ÇİM hizmet vermektedir. 25 ilde 28 ÇİM açılmasına yönelik çalışmalar 
başlatılmıştır.
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ASPB Çocuk Hizmetleri 
2017 yılı bülteni 

6.3.2. ve 6.3.3 kapsamında; sokakta çalıştığı belirlenen çocuklara müdahale 
edilmekte ve bu konuda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 
Bakanlığa bağlı sosyal hizmet merkezlerinde çocukların sokakta çalışmasını 
önlemek amacıyla yürütülen mesleki çalışmalar çerçevesinde illerde 
İl Emniyet Müdürlüğü, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye 
görevlilerinin de içinde yer aldığı Sokak Çocukları Çalışma Komisyonları 
kurulmuştur.
Sokakta çalıştırılan, dilendirilen, risk altındaki çocukların tespitine yönelik 
çalışma başlatılmıştır. 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde 
başlatılan uygulama ile 111 mobil ekip oluşturulmuştur. 
5 aylık dönemde 5.069 çocuğun risklerden korunmasına ilişkin hizmet 
sunumu gerçekleştirilmiştir.
Ekonomik yoksunluk nedeniyle eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel faaliyetlere 
erişim imkânı kısıtlı olan çocuklara sunulan “Sosyal ve Ekonomik Destek” 
hizmeti etkinliği arttırılarak yaygınlaştırılmaktadır. Ülke genelinde SED 
ile desteklenen çocuk sayısı son 1 yılda %18 artarak 92 binden 108 bine 
ulaşmıştır. 
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerinin izlenmesi ve denetlemesine 
yönelik İl müdürlüklerince 2016 yılında yaklaşık 196 bin ziyaret 
gerçekleştirilmişken 2017 yılında bir önceki yıla göre %104 artışla yaklaşık 
400 bin izleme ve denetim amaçlı inceleme yapılmıştır.

6.4

6.5

ÇSGB

ASPB

BİMER
Başvuru numarası 
1801154602

Çocuk Hizmetleri 
2017 yılı bülteni 

Bakanlıkça hazırlanan ve 2017 yılında yürürlüğe giren “Mevsimlik Tarım 
İşçileri” konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bakanlık bünyesinde 
İçişleri, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile ortak olarak “Mevsimlik 
Tarım İşçileri Bilgi Sistemi” (e-METİP) kurulmuştur. Oluşturulan sistem ile 
mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının izlenmesi sağlanmaktadır. 
Bununla birlikte, çocuk işçiliğinin sistematik bir şekilde takip edildiği bir 
sistemin kurulmasına yönelik olarak mevsimlik tarımın en yoğun olarak 
görüldüğü 3 pilot ilde yapılacak olan çalışmalar için planlama süreci devam 
etmektedir. 2018 yılı içerisinde yerelde kurulacak komisyon marifetiyle söz 
konusu izleme sistemi oluşturulacaktır. 

ASPB İl müdürlükleri ve bağlı kuruluşlardaki ihtiyaçların tespit edilmesi, 
personele rehberlik yapılması ve yeni çalışmalara ilişkin önerilerin tespit 
edilmesine yönelik olarak ilk kez 81 ilin tamamında çocuk hizmetleri 
alanında Genel Müdürlük tarafından saha izleme ve rehberlik ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir. 194 personelin katıldığı bu ziyaretler 5 aylık bir sürede 
tamamlanmıştır.
Yurt tipi bakım modeli 2017 yılında sonlandırılmış, ev tipi bakım modeline 
geçilmiştir. Aile yanında bakımı mümkün olmayan çocuklara aile yapısına 
en yakın model olan ev tipi yatılı sosyal hizmet birimlerinde hizmet 
verilmektedir. 2005 yılından itibaren büyük fiziksel binalar ve koğuş tipi 
yapılar yerine, ev tipi hizmet modeline öncelik verilmiştir. Bu bağlamda, 
çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları aşamalı olarak kapatılarak çocuk evleri 
ve çocuk evleri sitesi modellerine geçilmiştir. 
Ayrıca çocuklar hakkında uygun hizmet modeli belirleninceye kadar geçici 
olarak hizmet veren Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri 
oluşturulmuştur. Dönüşüm kapsamında 2017 yılında; 18 koğuş tipi kuruluş 
hizmet dönüşümüne tabi tutulmuştur. 103 çocuk evi ve 16 çocuk evleri sitesi 
açılışı yapılmıştır. Atıl kapasite ve fiziki koşullar nedeniyle 10 çocuk destek 
merkezi kapatılmıştır. Kapasite altı faaliyet gösteren 3 adet çocuk destek 
merkezi ihtiyaç doğrultusunda çocuk evleri sitesine dönüştürülmüştür. 
Böylece koğuş tipi kuruluşlardan ev tipi kuruluşlara geçişi %100 
tamamlanmıştır.
Yatırım programında yer alan ve inşaatı tamamlanarak 2017 yılında hizmete 
açılan Denizli, Kocaeli, Kayseri, Trabzon, Bursa ve Bilecik illerinde bulunan 5 
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Çocuk Destek Merkezi ve 1 Çocuk Evleri Sitesi olmak üzere toplam 6 kuruluş 
bulunmaktadır. 
Ailelerin maddi imkânsızlıkları nedeniyle devlet koruması altına alınabilecek 
yaklaşık 108 bin çocuk Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti ile ailesi yanında 
desteklenmiştir. Ülke genelinde SED ile desteklenen çocuk sayısı, son 1 
yılda %18 artarak 92 binden 108 bine ulaşmıştır. Bu çocuklar için aile veya 
yakınlarına ortalama olarak aylık 719 TL destek sağlanmaktadır.
Aile odaklı hizmetlere verilen öncelik sonucunda, artan nüfusa ve 
sorunlarda karşılaşılan çeşitliliğe rağmen korunma altına alınan çocuk 
sayısında yıllar bazında önemli oranda azalma sağlanmıştır. 2002 yılında 
18.106 çocuk fiilen kuruluş bakımında kalmakta iken 2017 yılı Aralık ayı 
itibarıyla fiilen bakılan çocuk sayısı 13.526’ya düşmüştür. 

6.5.2. kapsamında; çocuklara sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak 
amacıyla 2016 yılında 1.900 personele eğitim verilmiş, 2017 yılı içerisinde 
ise ilk defa yerinde eğitim uygulamasına başlanmıştır.  Diğer eğitimlerle 
birlikte 2017 yılında 2.496 personele eğitim verilmiştir. 2016 yılına oranla 
personel eğitimlerinde %31 artış sağlanmıştır.

6.5.3 kapsamında; koruyucu aile hizmetinin çocuklar üzerindeki etkilerinin 
değerlendirilmesi amacıyla 2018 yılında uygulanmak üzere Koruyucu Aile 
Etki Analizi Projesi hazırlanmıştır. Proje kapsamında 21-22 Aralık 2017’de 
Koruyucu Etki Analizi Projesi Hazırlık Çalıştayı yapılmıştır.
Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı, bir önceki yıla göre %38 
artarak 839’dan 1.158’e çıkmıştır. 2017 yıl sonu itibarıyla koruyucu aile 
yanında 5.642 çocuk bulunmaktadır.
2002 yılında kuruluşlarda kalan çocuk sayısı yaklaşık 20 bin iken bu sayı 2017 
yıl sonu itibarıyla 14 bine inmiştir.

6.5.5. kapsamında; Çocuk Koruma Kanununun tüm kurumlarca etkin 
ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi, çocuklara yönelik koruyucu ve 
önleyici hizmetlerin yerine getirilmesi için 2014-2019 yıllarını kapsayan 
Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi yayınlanmıştır. 
Çocuk koruma sisteminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için çocukların 
korunmasına yönelik hizmetlerden sorumlu İl-İlçe Koordinasyon kurulları 
kurulmuştur.

6.8.2 kapsamında; aile kütüklerine tescili özendirmek için; zorunlu eğitim 
çağında olup ilköğretime kayıtlı olmayan çocukların eğitime erişimlerinin 
önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 
kanuni süresi içinde bildirilen doğumlarda nüfus cüzdanı/kimlik kartı ücreti 
alınmaması doğum bildirimlerinin zamanında yapılmasını olumlu yönde 
etkilemiştir.
Ayrıca 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 7039 sayılı Kanunla 
gerçekleştirilen düzenlemelerle, doğum raporlarının doğumun gerçekleştiği 
sağlık kuruluşları tarafından MERNİS veri tabanına elektronik ortamda 
gönderilmesine imkan sağlayacak düzenlemelerle ilgili çalışmalar da 
sürdürülmektedir. 
Bu kapsamda, yapılan yasal düzenlemeler ve idari tedbirler ile doğumların 
zamanında tescil edildiği ve Türkiye’de doğuma yönelik bir kayıt sorunu 
bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Çocuk Hizmetleri 
2017 yılı bülteni 

Çocuk Hizmetleri 
2017 yılı bülteni 

Türkiye’de 
Çocuklara 
Yönelik Koruyucu 
Ve Önleyici 
Politikalari 
Değerlendirme 
Çaliştayi Raporu
2017 - Ankara

BİMER 
Başvuru numarası 
1801154602

6.8 İB
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Hedefler FaaliyetlerSorumlu
Kurum
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İB
(Uluslar 
arası Koruma 
Dairesi 
Başkanlığı)
SB

BİMER
Başvuru numarası 
1801154602

Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların 
evlilik işlemlerinde Türk Medeni Kanunu hükümlerinin mutlak suretle 
işletilmesi hususunda valiliklere bilgilendirme yapılmıştır. Söz konusu 
Kanun hükümlerine aykırı evlilik işlemlerinin tespiti halinde bu hususlar 
ilgili kolluk ve adli birimlerin bilgilerine sunulmaktadır. Erken yaşta ve 
zorla evliliklerden doğan mağduriyetlerden insan ticareti kapsamına 
girenler hususunda sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte 
işbirliği halinde çalışmalar yürütülecektir. 
17.03.2016 tarihli İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması 
Hakkında Yönetmelik’in 17’inci maddesi gereğince kişilerin zorla 
evlendirilmeleri de insan ticareti suçu kapsamında değerlendirilebilecek 
vakalar arasında sıralanmıştır.

 6.8.5 kapsamında; konuyla ilgili AB ile çalışmalar yürütülmekte olup, 
sağlık personeli de bildirim yapmakla yükümlüdür.

Tablo 5-A: “Çocuk Adalet Sistemini İyileştirmek” Amacı Kapsamında Çocuğa Yönelik 
Şiddet

Amaç 7. Çocuk Adalet Sistemini İyileştirmek

7.1. Özgün 
çocuk 
hukukunun 
oluşturulması 
ve etkin 
bir şekilde 
uygulanması

AB 
ASPB 
YÖK

AB 
ASPB 
Tüm 
kamu 
kurumları

AB

2017

2017

2017

Yapılan 
düzenleme 
sayısı 

Yapılan 
düzenlemelerin 
uygulandığı 
fakülte sayısı

Yapılan 
düzenleme 
sayısı 

Yapılan yasal 
düzenleme 
sayısı

Türkiye’de çocuk ceza 
yargılamasına ilişkin 
düzenlemeler birden çok 
kanun veyönetmelikte 
dağınık bir biçimde 
bulunmaktadır. Bu 
normların büyük 
çoğunluğu yetişkinlere 
özgü suç ve ceza tasarımı 
göz önüne alınarak 
hazırlanmış ve uygulamaya 
konulmuştur. Gerçekten 
Türk 
Ceza Yargılama sistemine 
bakıldığında 
çocuklara özgü bir 
suç kataloğundan ve 
çocuklara özgü yaptırım 
uygulamalarından 
söz etmek mümkün 
görünmemektedir.

Üniversiteler 
Barolar

Üniversiteler 
STK

ASPB 
Üniversiteler 
Barolar

7.1.1. Özgün bir çocuk 
hukuku oluşturulacak 
ve hukuk fakültelerinde 
“çocuk hukuku” alanının 
müfredata girmesi 
sağlanacaktır.

7.1.2. Tüm ulusal 
mevzuat çocuğun 
yüksek yararı 
doğrultusunda yeniden 
gözden geçirilecektir.

7.1.3. Çocuğun cinsel 
istismarı suçunda, 
failin niteliğine 
göre suçların tarif 
edilmesi ve çocuğun 
menfaatine uygun 
biçimde müeyyide 
uygulanmasını 
sağlamak üzere gerekli 
düzenlemeler yapılacak; 
“ensest” mevzuatta 

Türk Ceza Kanunu’nun 103. 
maddesi 
çocukların cinsel istismarını 
düzenlemektedir. Ancak 
Özellikle ensest vakalarda 
olmak üzere uzun süre 
istismara maruz kalmasına 
rağmen konuşmaya 
cesaret edemeyen istismar 
mağduru 
çocuklarla ilgili cebir 
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ayrı bir suç türü olarak 
düzenlenecektir.

olmadığı ve rızaya 
dayalı bir birliktelik 
olduğunun varsayılması 
gibi bir risk mevcuttur. 
Bu düzenlemenin 
değiştirilmesi ve çocukla 
ilişkiye giren kişinin 
kimliğine göre suçların tarif 
edilmesi gerekmektedir. 
Ensest Türk Ceza 
Kanununda ayrı bir suç 
olarak 
düzenlenmemiş olup 
cinsel istismarı düzenleyen 
maddelere dayanılarak 
failin cezası verilmektedir. 
Bu nedenle ensestin 
mevzuatta ayrı bir şekilde 
düzenlenmesine ihtiyaç 
vardır.

7.1.4. Çocuğun cinsel 
istismarı ve çocuğa 
karşı şiddet suçlarına 
yönelik uygulanan 
yaptırımlar yeniden 
gözden geçirilerek, 
suçun tekrarlanması 
riskini önleme ve 
asgariye indirmek üzere 
caydırıcı yaptırım ve 
müdahale programları 
geliştirilecektir.

7.1.5. Çocuk adalet 
sisteminde, çocuğu 
ceza sistemi 
dışına yönlendiren 
yöntemlerin (diversiyon 
tedbirleri) etkin bir 
şekilde uygulanması 
sağlanacaktır. Uluslar 
arası literatüre uygun 
olarak uzlaşı, zararın 
tazmini, şartlı salıverme, 
sosyal hizmet yaptırma, 
vasıtalı ıslah, terapi 
gruplarına katılım, 
koruyucu aile yanına 
yerleştirme gibi, çocuğu 

AB

AB

ASPB 
Üniversiteler 
Barolar

Barolar 
Üniversiteler 
ASPB

2017

2017

Yapılan yasal ve 
idari düzenleme 
sayısı 

Geliştirilen 
etkili müdahale 
programı sayısı 

Çocuğa yönelik 
cinsel istismar 
fail sayısı 

Çocuğa yönelik 
cinsel istismar 
faillerine 
uygulanan 
yaptırım ve 
müdahale 
programı sayısı

Çocuğu ceza 
sistemi dışına 
iten mahkeme 
kararı sayısı

Ülkemizin de taraf olduğu 
Avrupa  Konseyi Çocukların 
Cinsel Sömürü ve  İstismara 
Karşı Korunması  Sözleşmesi  
uyarınca,  cinsel  suç faili  
olan  kişilere  yönelik  etkin  
müdahale yöntemleri  
geliştirilmeli;  cinsel  içerikli 
suçların  caydırıcılığı  
arttırılmalı;  dava sırasında,  
hapishane  içinde  ve  
dışında  bu müdahale  
yöntemleri  etkili  olmalı;  
sağlık, sosyal  hizmet  ve  
adli  sektörler  arasında 
işbirliğin  içinde  müdahale  
tedbirleri 
uygulanmalıdır.

Adli kovuşturma süreci bir 
çocuğu 
damgalayan ve geri kalan 
hayatındaki 
toplumsallaşma sürecini 
tamamıyla 
değiştiren bir süreçtir. 
Çocuk kendine 
yapıştırılan suçlu damgasını 
kabul eder ve bu role daha 
uygun davranmaya çalışır. 
Tutuklanan çocuklar çoğu 
zaman suç eğilimi 
daha pekişmiş bir halde 
dışarı çıkmaktadır. Türk 
ceza sisteminde iş yükünün 
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adalet sistemi dışına 
itecek uygulamalara 
ilişkin idari ve 
yasal düzenlemeler 
yapılacak, hükmün 
açıklanmasının 
ertelenmesi gibi 
uygulamalar etkin hale 
getirilecektir

fazlalığı, hâkim yetersizliği 
vb. nedenlerle çocuğu ceza 
sistemi dışına yönlendiren 
tedbirler yeterince 
uygulanmamaktadır.
Çocuk adalet sisteminin 
öncelikli amacı çocuğa 
ceza vermek değil, çocuğun 
sapma davranışını ortadan 
kaldırarak rehabilite 
olmasını sağlamaktır. 
Özellikle sosyoekonomik 
sorunlardan yani çevre 
faktöründen kaynaklandığı 
tespit edilen suç 
davranışlarında çocuğu 
ceza sistemi dışına 
yönlendiren tedbirlere 
başvurulmalı, çocuk 
damgalanmanın olumsuz 
etkilerinden korunmalıdır.

7.2. Suça 
sürüklenmiş 
ya da suç 
mağduru 
çocuğun, 
adalet sistemi 
içinde ikincil 
örselenmesinin 
önlenmesi

AB 
HSYK

20177.2.1. Çocuk mahkemesi, 
savcısı ve ağır ceza 
mahkemesi sayısı 
arttırılacaktır.

Barolar 
Üniversiteler

Çocuk 
mahkemesi 
sayısı 

Çocuk savcısı 
sayısı 

Çocuk ağır ceza 
mahkemesi 
sayısı

Hâlihazırda 19 Çocuk Ağır 
Ceza Mahkemesi ve 84 adet 
Çocuk Mahkemesi olmak 
üzere toplam 103 adet 
Çocuk Mahkemesi ile 61 
adet Çocuk Mahkemesi 
Hâkimi ve 29 adet çocuk 
Ağır Ceza Mahkemesi 
Hâkimi bulunmaktadır. 
Ülkemizde çocuk yargılama 
süreleri çocuk mahkemeleri 
için 414 gün, 
çocuk ağır ceza 
mahkemeleri için de 
502 gün olup yargılama 
süresinin uzunluğunun bir 
sonucu olarak ülkemizde 
tutuklu çocuk sayısı, 
hükümlü çocuk sayısından 
fazladır. 
Çocuk mahkemelerinin sayı 
ve altyapı 
olarak yetersizliği bu 
sorunun temel 
kaynaklarındandır. 
Tutukluluk süreleriyle ilgili 
Çocuk Koruma 
Kanununda ve Ceza 
Muhakemeleri 
Kanununda çocuklara özgü 
bir hüküm
mevcut değildir. Bu noktada 
CMK’daki 
tutuklamaya ilişkin genel 
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7.2.2. Sayı, kaynak ve 
kadro açısından tüm 
çocuk mahkemelerinin 
ihtiyaçları karşılanacak 
ve dava sürelerinin 
kısaltılması ve çocuk 
tutukluluk sürelerinin 
azaltılması için gerekli 
tedbirler alınacaktır.

7.2.3. Kanunla ilişki 
halinde olan çocuklar 
için, mahkemeler 
bünyesinde yeterli 
sayıda görüşme odası 
oluşturulacaktır.

7.2.4. Duruşmalarda 
gizlilik ilkesi daha 
hassasiyetle 
uygulanacaktır. Özellikle 
karar duruşmalarının 
aleni yapılması ve 
çocuğun afişe olması 
engellenecektir.

AB 
HSYK

Barolar 
Üniversiteler

2014 Karar duruşması 
aleni yapılan 
dava sayısı 

Gizlilik ilkesi 
ihlaline dair 
dava sayısı

Anayasanın 20. maddesinde 
özel hayatın gizliliği ve 
korunması temel bir 
hak ve özgürlük olarak 
düzenlenmiştir. 
Ayrıca AB uyum sürecinde 
yapılan kanun değişiklikleri 
kapsamında temel ceza 
kanunları yenilenmiş ve 
5237 sayılı yeni TCK ile 5271 
sayılı yeni CMK’da özel 
hayat ve bu hayatın 
gizliliği konusunda 
önemli ve yeni hükümler 
getirilmiştir. Ancak 
zaman zaman bazı karar 
duruşmalarının aleni 
yapılması çocuğun ve 
ailenin medyada afişe 
olmasına neden 
olabilmektedir.

AB HSYK 2015 Görüşme odası 
sayısı

AB tarafından koordine 
edilen “Çocuklar için 
Adalet” Projesinde “Suç 
mağduru çocukların adalete 
erişimlerine yönelik usul 
kurallarının basitleştirilmesi 
ve ikincil mağduriyetin 
önlenmesine yönelik 
kurumsal kapasitenin 
güçlendirilmesi” başlıklı 
bir faaliyeti bulunmaktadır. 
Bu faaliyet kapsamında, 
kanunla ilişki halinde 
olan çocuklar için 134 
Ağır Ceza Mahkemesi 
çevresinde 160 görüşme 
odasının kurulması 
hedeflenmektedir. Bu hedef 
gerçekleştiği takdirde 
çocukların adli süreçlerde 
ikincil örselenmelerinin en 
aza indirilmesi konusunda 
önemli bir adım atılmış 
olacaktır.

AB 
HSYK

2016Barolar 
Üniversiteler

Çocuk 
tutukluluk 
süresi 

Tutuklu 
bulunan çocuk 
sayısı

hükümler 
uygulanmaktadır.
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Tablo 5-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

7.1 AB

AB

AB CİMER
Başvuru numarası
1801152855

AB Strateji 
Geliştirme 
Başkanlığı 2017 Yılı 
Bakanlık Faaliyet 
Raporu

AB Strateji 
Geliştirme 
Başkanlığı 2017 Yılı 
Bakanlık Faaliyet

7.1.2. kapsamında; TAIEX işbirliği ile 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde 
“Çocuk Adaletinde Yeni Arayışlar: Etkin Politika Geliştirme 
Çalıştayı” düzenlenmiştir. Yabancı uzmanlarında katıldığı Çalıştayda 
uygulamacılarla bir araya gelinerek, farklı temalarda grup çalışmaları 
yapılmış ve danışmanlarca gerçekleştirilen masabaşı taramasını 
tamamlayıcı mahiyette bilgiler elde edilerek analiz çalışmasına katkı 
sağlamıştır. 

7.1.5. kapsamında; ‘Denetimli Serbestlik Bilgilendirme’ ana başlığı 
altında yer verilen “Çeşitli Kurum ve Kuruluşları Bilgilendirme”, ‘’CGTİHK 
105/A- Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezaların İnfazı’’, 
‘’CGTİHK 106/3 Adli Para Cezası Karşılığı Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma’’ 
konulu seminerlerin kılavuz ve sunumları oluşturulmuştur. 
Denetimli serbestlik altında bulunan çocuk ve ergenler için 
hazırlanan “Adım Adım Değişim Müdahale Programı”nın 2017 yılında 
yaygınlaştırılması hedefine ilişkin olarak; “Adım Adım Değişim Çocuk 
Müdahale Programı, Eğitici Eğitimi”, “Adım Adım Değişim Müdahale 
Programı Uygulayıcı Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. “Hayat için Değişim 
Programı”nın güncellenmesi çalışmalarına devam edilmiştir. 
Denetimli serbestlik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri arasında yer 
alan Öfke Kontrol Programının güncellenmesi çalışmaları kapsamında 
programın içeriğinde yapısal değişiklikler gerçekleştirilmiş olup 
güncelleme çalışmalarına devam edilmiştir. 

Kontrolörler Kurulu Teftiş Rehberi’nin güncellenmesi çalışmaları 
sürdürülmüştür.
Türkiye’deki Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar için Etkili 
bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, kısa adıyla 
DENGE - Denetimli Serbestlik Gençlik Programı olarak anılmakta olan 
proje, UNICEF teknik desteği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir. Avrupa Birliği, UNICEF ve Türkiye 
Cumhuriyeti eş-finansmanı ile yürütülen ve 2 yıl sürecek olan proje 
DENGE, çocuklar ve gençlere yönelik denetimli serbestlik hizmetlerinin 
etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır. Proje ile çocuklar için etkili, 
ölçülebilir ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu destekleyici 
müdahale programları geliştirecektir.

7.1.5. kapsamında; Suç mağduru ve suça sürüklenen çocukların 
koruyucu aile yanına yerleştirilmelerine yönelik olarak Koruyucu 
Aile Yönetmeliğinde belirtilen Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli 
kapsamına yönelik olarak hazırlanmış olan Koruyucu Aile 2. Kademe 
Eğitim Paketi tüm il müdürlüklerine gönderilmiştir. Koruyucu Aile 
Birimleri tarafından şartları uygun olabileceği yönünde kanaat 
oluşan ve kendileri de istekli olan koruyucu ailelere uygulanması 
hedeflenmektedir.
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Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

7.2 AB

AB CİMER
Başvuru numarası
1801152855

7.2.3. kapsamında; Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği hazırlanarak 
24/02/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca Adli Görüşme Odalarında yürütülecek 
iş ve işlemlerin akışını sağlamak üzere UYAP ekranları oluşturulmuş 
olup 03/04/2017 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanılmıştır.

Adli Görüşme Odaları; özel ortamlarda ifade ve beyanının alınması 
gerektiği veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu 
değerlendirilen, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere adli süreçte 
yer alan diğer kırılgan grupların ifade ve beyan alma işlemlerinde 
etkin şekilde kullanılması amacıyla 05/01/2017 tarihinde kurulmuş, 
2017 yılı sonu itibariyle de 26 adliyede 30 Adli Görüşme Odası faaliyete 
geçmiştir. (2018 Nisan ayı itibariyle 48 ilde 55 adliyede 59 Adli Görüşme 
Odası bulunmaktadır). Bu kapsamda adli görüşme odalarından sorumlu 
Cumhuriyet başsavcıvekilleri ve Cumhuriyet savcıları ile bu odalarda 
çalışacak koordinatör, sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara 
yönelik olarak adli görüşme odalarının işleyişine ilişkin eğitim programı 
planlanmış ve 20 Mart 2017-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında10 grup 
halinde gerçekleştirilmiştir. Adli görüşme odası bulunan 57 adliyede 
görev yapan toplam 540 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile aile, çocuk ve 
çocuk ağır ceza mahkemelerinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı 
unvanlarıyla görev yapan 60 sosyal çalışma görevlisine yönelik olarak 
eğitim programları düzenlenmiştir.

Adli görüşme odalarının yaygınlaştırılması kapsamında 30 adliyede 
daha bu odaların kurulması için gerekli olan işlemler başlatılmıştır.

SB’na bağlı bir hastane çatısı altında ilgili kurumların koordinasyon 
içinde çalışacağı, dışarıda hastanenin diğer kliniklerden ayırt 

CİMER
Başvuru numarası
1801152855

7.2.1.  – 7.2.2 Kapsamında çocuk mahkemelerinin yaygınlaştırılması ve 
sorunlarının giderilmesi için yürütülen çalışmalar;

Çocuklar için Adalet Projesi kapsamında, Ağır Ceza Merkezi olan 
yerlerde çocuk ifade alma odası, çocuk oyun odası ve çocuk izleme 
odası; diğer mahallerde ise çocuk görüşme odasına 2014 yılından 
itibaren yer verilmektedir. 

Yargılama bölgesine ve nüfus yoğunluğuna bakılmaksızın bütün yeni 
adliyelerin ihtiyaç listelerinde çocuklar için ayrı nezarethane alanları 
planlanmaktadır. 

Çocuk Mahkemelerinde ve Aile Mahkemelerinde sosyal çalışmacı, 
Psikolog ve Pedagog gibi uzman odalarına yer verilmektedir.

Nüfusu belli bir yoğunluğun üzerindeki şehirler ve Ağır Ceza Merkezleri 
olan yerler için oluşturulacak ihtiyaç programlarında “aile içi 
şiddetten kaynaklanan suçların etkin bir şekilde sonuçlandırılması ve 
önlenmesine” yönelik özel bürolar kurulmasına yer verilmektedir. Yeni 
adalet sarayı yapımına esas teşkil edecek ihtiyaç programlarında Çocuk 
Mahkemesine yer verilmektedir. 

Türkiye’de 2017 yılı itibariyle; 8 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 67 
Çocuk Mahkemesi olmak üzere 75 Çocuk Mahkemesi faâl olarak 
görev yapmakta olup, 18 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi ile 108 Çocuk 
Mahkemesi kurulu bulunmaktadır.
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Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

AB Strateji 
Geliştirme 
Başkanlığı 2017 Yılı 
Bakanlık Faaliyet

edilemeyecek fiziksel özelliklerde cinsel istismarı çocuğun tekrar 
örselenmesini engelleyecek biçimde bütün adli ve tıbbi işlemlerin tek 
merkezde tek seferde yapılmasına imkân verecek koşullarda Çocuk 
İzlem Merkezlerinin hizmet vermesi sağlanmıştır. 2018 yılı sonuna kadar 
44 ÇİM1 açılması hedeflenmektedir. 

Tablo 6-A: “Çocuk Dostu bir Medya Oluşturmak” Amacı Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Amaç 8. Çocuk Adalet Sistemini İyileştirmek

8.1. Medyada 
çocuk 
haklarının 
ihlallerinin 
önlenmesi

RTÜK 2013ASPB 
AB 
BTK
Medya 
Kuruluşları

Yapılan yasal ve 
idari düzenleme 
sayısı

Başta televizyon olmak 
üzere, radyo, yazılı 
basın, bilgisayar, internet, 
oyun konsolları 
ve cep telefonlarının 
çocuklar tarafından 
sıklıkla kullanılmasının 
ihtiva ettiği olumsuz 
ve zararlı içeriklere tedbir 
alınması gerekmektir.
2011 yılında 6112 sayılı 
Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanun’un 
yürürlüğe girmesinden 
sonra ise Kanun’un 
(ğ) maddesi uyarınca  
çocuklara, güçsüzlere ve 
özürlülere karşı istismar 
ve şiddeti teşvik etmesi 
nedeniyle 4;  8/2 maddesi 
uyarınca ise, çocuk ve 
gençlerin fiziksel, zihinsel 
veya ahlaki gelişimine 
zarar verebilecek türde 
programların, izlenebileceği 
zaman dilimlerinde ve 
koruyucu sembol 
kullanılmadan yayınlanması 
nedeniyle 96 müeyyide 
uygulanmıştır.

8.1.1. RTÜK Kanunu’nda, 
görsel, yazılı ve 
sosyal medyada, kitle 
iletişim araçlarının, 
çocuk haklarının 
korunması hususundaki 
sorumlulukları net bir 
şekilde tanımlanacak, 
çocuk hakları 
ihlallerine yönelik 
etkin ve ağırlaştırılmış 
yaptırımlar 
düzenlenecektir.

8.1.2. Medya, internet 
vb. kitle iletişim 
araçlarının çocukların 
üzerindeki etkilerine 
dair bilimsel çalışmalar 
yapılacak ve bilimsel 
veriler ışığında 
çocukların korunması 
için gerekli tedbirler 
alınacaktır.

ASPB AB 
RTÜK 
BTK

Yapılan bilimsel 
çalışma sayısı

2014

Hedefler Faaliyetler Sorumlu 
Kurum

İlgili
Kurum

Süre Performans 
Göstergeleri

Açıklama

1 Aralık 2018 itibariyle 41 ile 44 ÇİM, 49 il 56 adliyede de 59 AGO bulunmaktadır.
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8.1.3. Engelli veya 
ihmal/istismar edilmiş 
adli vakaların basın 
kanununa muhalefetle 
medya tarafından ifşa 
edilerek, zavallı ve 
mağdur gösterilerek 
suiistimal edilmesi 
engellenecektir. 
Bu tür suiistimal 
içeren yayınların en 
aza indirilebilmesi 
için gerekli yasal ve 
idari düzenlemeler 
yapılacak, yaptırımlar 
ağırlaştırılacaktır.

RTÜK 2013ASPB 
AB 
BTK
Medya 
Kuruluşları

Yasal ve idari 
düzenleme 
sayısı 

Uygulanan 
yaptırım sayısı

Basın özgürlüğü; bilgi 
edinme, yayma, 
eleştirme, yorumlama ve 
eser yaratma haklarını 
içerir. Basın özgürlüğünün 
kullanılması ancak 
demokratik bir toplumun 
gereklerine uygun olarak; 
başkalarının şöhret 
ve haklarının, toplum 
sağlığının ve ahlâkının, 
millî güvenlik, kamu 
düzeni, kamu güvenliği 
ve toprak bütünlüğünün 
korunması, Devlet sırlarının 
açıklanmasının veya suç 
işlenmesinin önlenmesi, 
yargı gücünün otorite ve 
tarafsızlığının sağlanması 
amacıyla sınırlanabilir. Bu 
kapsamda 18 (on sekiz) 
yaşından küçük olan suç 
faili veya mağdurlarının, 
kimliklerini açıklayacak ya 
da tanınmalarına yol açacak 
şekilde yayın yapanlar Basın 
kanununa aykırı davranışta 
bulunmuş olacaklardır. 

Hedefler

Hedefler

Faaliyetler

Faaliyetler

Sorumlu 
Kurum

Sorumlu 
Kurum

İlgili
Kurum

Süre Performans 
Göstergeleri

Açıklama

Kaynak

Tablo 5-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

8.1 ASPB CİMER
Başvuru numarası 
1801144976

RTÜK ile ASPB iş birliğinde hazırlanan Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve 
Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Türkiye’de bilgisayar, akıllı telefon ve internet kullanımının 
yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların internet karşısında geçirdikleri 
zamanın arttığı görülmektedir. Çocukların dijital oyunlar ve sosyal 
medya üzerinden karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi ve 
önleyici çalışmalar yapılması amacıyla Bakanlık bünyesinde 

“Sosyal Medya Çalışma Grubu” kurulmuştur. 
Sosyal Medya Çalışma Grubu internet ortamında çocukların maruz 
kaldığı ihmal, istismar gibi olaylara Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı ile 
işbirliği içerisinde müdahale etmektedir. 
Çocukların dijital ve sosyal medya ortamlarındaki kontrolsüz ve 
kötü amaçlı yaklaşımlardan korunması, alternatif fiziksel, sosyal ve 
kültürel yaşam alanlarının yaygınlaştırılması, çocukların bedensel 
aktivitelere yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal gelişimlerine destek 
verilmesi amacıyla Bakanlık tarafından “Ekranla Değil Akranla Büyüsün 
Çocuklar” kampanyası başlatılmıştır.



37 

2.1.4. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon

Strateji Belgesi ve Eylem Planının 9 No’lu amacı “Etkin Bir Denetleme, İzleme ve Değerlendirme 
Sistemi Kurmak” olarak belirlenmiştir. Buna göre Strateji Belgesi ve Eylem Planında yer alan 
faaliyetler ve ulusal düzeydeki uygulamalar, kurumlar arası eşgüdümü sağlamak ve sürekliliğini 
korumak üzere kurumların en üst düzey temsilcilerinden oluşan ve ASP Bakanı başkanlığında 
toplanan “Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu” tarafından izlenecek, sonuçları 
değerlendirilecek ve bu süreçte kurumlar arasındaki işbirliği ve eşgüdüm sağlanacaktır. 

Eylem Planının sonuçları ve etkileri bakımından incelenerek bir değerlendirme raporu 
hazırlanacağı ifade edilmektedir. Bu raporun, ASPB koordinasyonun ve sekretaryasında 
ve eylem planlarında kendilerine görev verilen sorumlu kurum temsilcilerinin katkılarıyla 
hazırlanarak, Çocuk Hakları İzleme Ve Değerlendirme Kurulu’na sunulacağı ön görülmüştür. 
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2.2 Çocuk Koruma Hizmetlerinde 
Koordinasyon Strateji Belgesi 
(2014 –2019) 
2.2.1 Genel Çerçeve

Türkiye’de çocuk koruma hizmetlerinin koordinasyonu sağlanması, Çocuk Koruma Kanunu 
ile öngörülmüş ve merkezi düzeyde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verilmiştir. Çocuk 
koruma hizmetlerini sunmaktan sorumlu bakanlıklar ve iş birliği yapılacak kurumlar arasında 
koordinasyonun sağlanması için merkezi düzeyde, il düzeyinde ve ilçe düzeyinde yapılması 
gereken çalışmalar da ilgili Yönetmelik ve Yönerge ile düzenlenmiştir2.

Strateji belgesine yönelik çalışmalar, Genel Müdürlük tarafından mezkur Kanunu’nda belirlenen 
tedbirlerin yürütülmesi ve koordinasyon çalışmaları sırasında tespit edilen ihtiyaçlar üzerine 
başlatılmıştır.

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları ilk olarak Avrupa 
Birliği tarafından finanse edilen “Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde 
Modellenmesi” projesi çerçevesinde AB’nın koordinasyonu ve UNICEF’in teknik desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan çıktılar 27 Ocak 2011 tarihli Merkezi Koordinasyon toplantısında 
onaylanarak Strateji Belgesi haline getirilmiştir. 27 Aralık 2012 tarihli Merkezi Koordinasyon 
kararı ile revize edilmesi ve akabinde uygulama planlarının hazırlanması kararlaştırılmış ve 
2019 yılına kadar izlenecek ulusal stratejik hedefler belirlenmiştir.

Uygulama Planı, Stratejik Planda yer alan hedefler ve bu hedeflerin faaliyetlerini baz alarak 
her bir faaliyet için; uygulama adımlarını, her bir adım için süreyi, sorumlu birimleri, uygulama 
için gereken bütçenin hesaplanmasında temel teşkil edecek işi ve her bir adım için izleme 
göstergelerini ortaya koymaktadır.

Uygulama Planı, Strateji Belgesinin sorumluluk yüklediği kurumlar için yol gösterici bir eylem 
planı niteliğindedir.

2.2.2. Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji 
Belgesinde Yer Alan Stratejik Amaçlar

Belgede 10 stratejik amaç ve bu amaçların altında toplam 39 hedef belirlenmiştir. 
Belgede yer alan stratejik amaçlar şu şekildedir:
1. Toplumun ve devletin tüm kurumlarının çocuklara ilişkin riskleri önceden fark etmeleri ve 
gerekli yönlendirmelerle önleme çalışmalarının önemini benimseyerek desteklemeleri için 

2  Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik ve Çocuk 
Koruma Kanununa Göre Düzenlendi Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkez, İl ve İlçe 
Koordinasyonların Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
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anlayış değişiminin yerleşmesi ve böylelikle kurumların bu konuda daha aktif rol almalarını 
sağlamak.

2. Çocukların yaşam koşullarında gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerinin 
1’inci basamak sağlık birimleri ve eğitim kurumlarında düzenli olarak ve bilgilerin doğruluğuna 
özen gösterilerek takip edilmesini sağlamak.

3. İllerde belli bir nüfustan sorumlu Ön Değerlendirme Ekiplerini oluşturmak ve illerde en riskli 
bölgelerden başlayarak, personel alımı tamamlandıktan sonra ilin tümünü kapsayan ekiplerin 
oluşturulmasını, gerekli standart eğitimlerden geçmelerini ve önleme çalışmalarında etkin rol 
alabilecek kapasiteye erişmelerini sağlamak.

4. Erken Uyarı Modelinin ildeki tüm çocukların sağlıklı gelişmelerini desteklemek ve risk 
altındaki çocukların uygun yönlendirmelerle yaşamlarında var olan riskleri bertaraf edebilmesi 
için ilde çocukların ve ailelerinin çeşitli eğitimlere ve hizmetlere ulaşabilmesi gerektiği için 
mahalle düzeyinde örgütlenmiş sosyal hizmetlere, sosyal yardımlara ve koruyucu faktörleri 
arttıracak faaliyetlere ulaşabilmelerini sağlamak.

5. Çocuklar ve onlarla çalışanlar bakımından risk oluşturan durumlarda başvurulabilecek, 
güvenilir bir başvuru biriminin ve ön değerlendirme sürecinin oluşturulmasını sağlamak.

6. Çocuklar hakkında adil bir yargılama sonucunda, yeterli sosyal incelemeye dayalı, 
uygulanabilir ve onların yararlarına öncelik verir nitelikte koruyucu ve destekleyici tedbir 
kararları verilmesini sağlamak.

7. Mahkemelerce verilen her türlü tedbir kararının etkili biçimde uygulanması yolu ile sisteme 
giren bütün çocuklara ihtiyaçlarına uygun bir koruma sağlamak.

8. İl ve ilçe düzeyinde tedbirleri uygulamaktan sorumlu kurumlar arasında eşgüdümü sağlayacak 
olan ve kanunda öngörülen mekanizmaları güçlendirmek.

9. Çocuk koruma sisteminin önleme odaklı ve disiplinler arası işbirliği ile çalışır hale gelmesini 
sağlamak.

10. Çocuk Koruma Koordinasyon Strateji Belgesinin ve Uygulama Planlarının, kurum eylem 
planlarına ve uygulamalarına yansımasını izlemek ve stratejik planın öngörülen zamanda 
hayata geçirilmesini sağlamak.

2.2.3. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Alanındaki Hedef Ve 
Faaliyetler

Belgede yer alan 10 stratejik amacın 7’si çocuğa karşı şiddetin önlenmesi kapsamında doğrudan 
etkinin söz konusu olabileceği toplam 17 hedef içermektedir.  Aşağıdaki tablolarda bu 7 stratejik 
amaç kapsamında yer alan 17 hedef ve ilgili faaliyetlerle sorumlu birimler görülmektedir. İzleme 
göstergelerinden özellikle nihai gösterge olabilecek göstergelere yer verilmiştir. Hedefin 
gerçekleşmesi için belirlenen toplam süre hedefin sonunda yer almaktadır. Orijinal belgenin 
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tablolarda yer alan süre ve bütçe kolonları tabloyu sadeleştirmek adına çıkarılmıştır. 

Durum analizi, ilgili Bakanlıkların faaliyet raporları ile BİMER/CİMER üzerinden yapılan 
başvurulara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından ve Milli Eğitim Bakanlığından gelen 
yanıtlarla hazırlanmıştır. 

Tablo 1-A: “ Stratejik amaç 1” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Stratejik Amaç 1:
Toplumun ve devletin tüm kurumlarının çocuklara ilişkin riskleri önceden fark etmeleri ve gerekli yönlendirmelerle 
önleme çalışmalarının önemini benimseyerek desteklemeleri için anlayış değişiminin yerleşmesi ve böylelikle 
kurumların bu konuda daha aktif rol almalarını sağlamak.

Hedefler

Hedefler

1.2 ASPB 
(KÖHDB) 
SB  
MEB 
İB

Türkiye’de 
Çocuklara 
Yönelik Koruyucu 
ve Önleyici 
Politikaları 
Değerlendirme 
Çalıştayı Raporu, 
2017, Ankara

ASPB:
Çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini desteklemeye yönelik 
koruyucu ve önleyici faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak 
amacıyla, çocukların gelişim dönemleri ve sorun alanlarına ilişkin eğitici, 
farkındalık oluşturucu ve yönlendirici bilgiler içeren “Çocuk ve Aile Rehberliği 
Mobil Uygulama ve Web Portalı “ hazırlanmaktadır. 

Yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, 
ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve 
ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve 
dizilerin teşvik edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere RTÜK ve 
ASPB iş birliğinde yönetmelik çalışması yürütülmektedir. 

Faaliyetler

Faaliyetler

Sorumlu Birim

Sorumlu 
Kurum

İzleme Göstergeleri

Kaynak

Hedef 1.2. 
Toplumun, çocuğa yönelik 
koruyucu ve önleyici 
hizmetler konusunda 
bilinçlendirilmesini 
ve erken uyarı 
ve yönlendirme 
mekanizmaları hakkında 
bilgi sahibi olmasını 
sağlamak (60 AY).

Hedef 1.3
Anne-babaların 
ve çocukların 
önleme konusunda 
bilinçlendirilmesi ve erken 
uyarı ve yönlendirme 
mekanizmaları hakkında 
bilgi sahibi olmalarını 
sağlamak (48 AY).

ASPB (KÖHDB) 
SB 
MEB 
İB

MEB 

Kampanya 
materyalleri ve 
uygulama süreçleri

Vatandaşlardan 
gelen ihbar sayısı

Yaygınlaştırma 
takvimi

Gerçekleştirilen 
eğitime katılanların 
listeleri

1.2.1 Toplumu, çocuk koruma mekanizması (önleme, 
ihbar ve koruma) konusunda bilinçlendirecek 
kampanyalar düzenlenmesi

1.3.1 Uygulanan 7-19 Yaş Aile Rehberliği programında 
önleme konusunda ek bir modülün geliştirilmesi
1.3.2 Çocuklara yönelik geliştirilmiş Yaşam Becerileri 
Eğitimi Programına eklenmek üzere çocukların 
önleme konusundaki bilgi, tutum ve becerilerini 
arttırmayı amaçlayan ek bir modülün geliştirilmesi
1.3.3 Eğitim materyalinin basımı
1.3.4 Eğitimlerin yaygınlaştırılması

Tablo 1-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi
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Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından “Çocukların İnternetin Risklerinden 
Korunması” kampanyası kapsamında afiş, broşür ve kamu spotu 
hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

“Uluslararası Dijital Oyunlar Kongresi ve Dijital Oyunlar Çalıştayı” 
düzenlenmiştir. Dijital Oyunlar Çalıştayı’nda farklı oturumlarda; dijital 
oyunların olumlu ve olumsuz yönleri ile bunların çocuk ve gençlerin 
fizyolojik, psikolojik ve zihinsel gelişimleri üzerindeki etkisi ve çocukların 
dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri olumsuzluklardan korunması konuları 
tartışılmıştır. 

Çocukların ailesi yanında bakımının sağlandığı Sosyal ve Ekonomik 
Destek (SED) Hizmetinden yararlanan çocuklara yönelik “SED Hizmetinin 
Etkinliğinin Arttırılması Projesi” yürütülmektedir. Proje ile 23 ilde SED 
hizmetinden yararlanan çocukların ailelerinde çocuk adına farkındalık 
oluşturulması, akranları ile eşit fırsatlara kavuşturulması, okul dışı 
zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânlarının 
sunulması; akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenerek risk 
faktörlerinden korunmaları sağlanmaktadır. 

81 ilde ASPBna bağlı il müdürlükleri bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte 
olan İl Çocuk Hakları Komiteleri tarafından akrandan akrana tekniği ile 
“Çocuk Hakları Eğitici Eğitimleri” verilmektedir. Çocuk Hakları Eğitici Eğitimi 
Modülünün içerisinde İletişim Becerisi, Duyguların İfadesi, Çocuk Hakları, 
Farklılıklara Saygı, Şiddeti Tanıma, Şiddetten Korunma konuları da yer 
almaktadır. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu:
İnternette çocukların karşılaştıkları olumsuzluklara karşı tedbirler alınarak 
“Güvenli İnternet Hizmeti” sunulmaktadır. Güvenli İnternet Hizmeti 
kapsamında internetteki zararlı içerikleri filtrelemeye yönelik ücretsiz olarak 
sunulan Çocuk ve Aile Profili oluşturulmuştur. İnternet ve sosyal medyanın 
bilinçli kullanımı konusunda broşürler oluşturulup okullara gönderilmiştir. 

Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığı ile aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, 
şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin 
çağrılar değerlendirilerek rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 
Ayrıca ihmal, istismar ve şiddet vakaları veya töre ve namus cinayetlerinin 
önlenmesi için tedbir mahiyetindeki ihbarlar da alınmakta, durumun 
aciliyeti göz önünde bulundurularak vakanın bulunduğu ilde görevli Acil 
Müdahale Ekip Sorumlusuna ve/veya kolluk kuvvetlerine bildirilmektedir. 
Acil Müdahale Ekibi vakayı değerlendirmekte, gerekli durumlarda emniyet 
veya jandarma birimleri ile koordinasyon sağlayarak, en kısa zamanda 
müdahale edilmesi sağlanmaktadır.

Kolluk kuvvetleri, vatandaş ihbarları veya yapılan sokak çalışmaları ile 
sokakta çalıştırıldığı veya dilendirildiği tespit edilen çocukların aile ve 
sosyal çevre analizi yapılarak çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda 
sağlık, eğitim, meslek edindirme, sosyal yardım vb. tüm hizmetlerden 
yararlandırılmaktadır. Çocukların sokakta çalıştırılmasının engellenmesi, 
sokakta karşılaşabilecekleri risklerden korunması, sokaktan çekilmesi ve 
ailelerinin desteklenmesi amacıyla çocuk, aile ve toplum odaklı çalışmalar 
yürütülmektedir.
Sokakta çalıştırılan/dilendirilen çocukların tespit edilerek uygun sosyal 
hizmet ve yardımlardan yararlandırılması amacıyla illerde Valiler veya 
görevlendireceği Vali Yardımcıları başkanlığında ve İl Müdürlükleri 
sekreteryasında; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile 

https://alo183.
aile.gov.tr/
alo-183

https://alo183.
aile.gov.tr/
bilgi-bankasi/
koruyucu-
ve-onleyici-
hizmetler
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Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

üniversiteler ve bu alanda hizmet veren STK temsilcilerinin katılımıyla 
bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonun takip ve denetiminde ilgili 
kurum temsilcilerinden oluşturulan ekipler tarafından çocukların yoğun 
olarak çalıştırıldığı/dilendirildiği bölgelerde alan taramaları yapılmakta; 
yapılan alan taramalarında ekonomik yoksunluk sebebiyle sokakta 
çalıştırıldığı/dilendirildiği tespit edilen çocukların ve ailelerin sosyal 
yardımlar ile desteklenmesi sağlanmaktadır.

MEB CİMER
Başvuru Numarası 
1801241026

Türkiye’de 
Çocuklara 
Yönelik Koruyucu 
Ve Önleyici 
Politikaları 
Değerlendirme 
Çalıştayı Raporu, 
2017, Ankara

CİMER 
Başvuru Numarası 
1801241026

1.3 MEB: 
MEB’e bağlı tüm okul ve kurumlarda aile eğitim çalışmaları 
sürdürülmektedir. Ailelerle yapılandırılmış eğitim programlarının yanı sıra 
bireysel danışma/rehberlik çalışmaları da yapılmaktadır. 

Ebeveyn ekseninde; “Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba 
Rolleri Projesi”nde öğrenci velilerine; sağlıklı ebeveyn ve çocuk iletişiminin 
sağlanması, ebeveynlerin çocuklarının gelişim dönemlerinin özelliklerini 
anlamalarına yardımcı olma, etkili anne-baba rollerinin belirlenmesine 
yardımcı olma, öğrencilerin karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretebilme, 
şiddetin her türlüsü ile mücadele, madde bağımlılığı ve zararlı 
alışkanlıklardan korunma ve koruma yolları, çocuğun akademik olarak 
ailede desteklenmesi, akran zorbalığı ve siber zorbalık gibi konularda 
eğitimler verilmektedir. 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sorumluluğunda “Aile Eğitimi Kurs 
Programları” yürütülmektedir. Bu programlar aracılığı ile ailelerin çocukları 
ile etkin vakit geçirmeleri konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Programlar 
aracılığıyla çocuğun gelişim alanları, iletişim becerileri, ergenlerde riskli 
davranışlar konularında aileleri bilinçlendirmek amacıyla yürütülen çeşitli 
kurslar düzenlenmektedir. 
 
2016 yılında, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak 
başlatılmış olan “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)”nın toplumun 
değişen ihtiyaçlarına yönelik olarak güncellenmesi amacıyla revize ve 
içerik geliştirme çalışmaları 2017 yılında da devam etmiştir.
 
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kapsamında ilköğretimin tüm kademelerinde 
bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri yapılmaktadır.

Müfredat Temelli Çalışmalar kapsamında (Matematik Dersi, Türkçe Dersi,   
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi,  Ortaöğretim Temel Dinî Bilgiler 
Dersi,  Ortaöğretim  Peygamberimizin Hayatı Dersi,  Çağdaş Türk ve Dünya 
Tarihi Dersi,  Coğrafya Dersi,  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi,  Temel Dinî 
Bilgiler (İslam 1-2) Dersi,  Sosyal Bilgiler Dersi,  İnsan Hakları, Yurttaşlık  ve 
Demokrasi Dersi,  Hukuk ve Adalet Dersi,  Hayat Bilgisi Dersi) her türde ve 
kademede okulda   çocuk ihmal ve istismarını önleme ve çocuk haklarına 
dönük ünite/tema/konu kazanımları eğitim/öğretim programlarına 
eklenmiş, ders kitaplarında yer alması sağlanmıştır.
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Hedefler Faaliyetler Sorumlu Birim İzleme Göstergeleri

Tablo 2-A: “ Stratejik Amaç 2” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Stratejik Amaç 2:
Çocukların yaşam koşullarında gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerinin 1’inci basamak sağlık 
birimleri ve eğitim kurumlarında düzenli olarak ve bilgilerin doğruluğuna özen gösterilerek takip edilmesini 
sağlamak.

Hedef 2.1
Risk taramalarının E-Okul 
sistemi içine alınmasını 
ve yapılmasının 
zorunlu hale Hedef 
2.1 getirilmesini (okul 
öncesi dâhil olmak üzere) 
sağlamak (36 AY).

Hedef 2.2
Rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetlerini 
desteklemesi amacıyla 
“önleme çalışmalarında 
kullanılmak üzere” 
standart paket 
programların 
geliştirilmesini (okul 
öncesi dâhil olmak üzere), 
var olan programların 
ülke geneline 
yaygınlaştırılmasını 
sağlamak (48 AY).

MEB

MEB

Risk tarama modülü

E-Okul sisteminde 
risk tarama 
modülüne yapılan 
girişler

Var olan 
programlarda 
yapılan revizyonlar 
veya yeni program 
ihtiyacını gösterir 
rapor

Eğitim materyaller

2.1.1 MEB tarafından daha önce hazırlanmış olan 
risk tarama formlarının E-Okul sistemi içine dâhil 
edilmesi için gerekli program düzenlemesinin 
yapılması

2.2.1 Psikolojik Danışmanlar/Rehber Öğretmenler 
ya da Sınıf Rehber Öğretmenleri tarafından 
uygulanmak üzere önlemeye ilişkin (şiddet, ihmal, 
istismar, madde bağımlılığı v.b) standart paket 
programların geliştirilmesi

Tablo 2-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

2.1
2.2

MEB CİMER
Başvuru Numarası 
1801241026

MEB:
Çocuklara yaşam becerilerini kazandırmayı amaçlayan rehberlik ve 
psikolojik danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır. Aile ve öğrenci 
eğitimleri rehberlik öğretmenleri tarafından verilmektedir. Türkiye’de 
32311 rehberlik öğretmeni bulunmaktadır. Her eğitim öğretim yılının 
başına okullarda yapılandırılmış çeşitli formlar uygulanmaktadır. 
Bireyi tanıma amaçlı geliştirilmiş bu formlardan elde edilen veriler 
doğrultusunda şiddete uğrayan ve risk altındaki öğrenciler tespit 
edilmekte ve bunlara yönelik koruyucu-önleyici ve iyileştirici hizmetler 
sunulmaktadır.  

Çocukların ihmal-istismardan korunmasıyla ilgili rehber öğretmenlere 
eğitimler verilmektedir. Rehber öğretmenler de aldıkları eğitimlerle 
öğrencileri ve aileleri bilgilendirmektedirler. 
Danışmanlık tedbiri uygulamalarına ilişkin el kitabı hazırlanmıştır. 
Öğretmenler de bu konuda bilgilendirilmektedirler. 

Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kapsamında ilköğretimin tüm kademelerinde 
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Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri yapılmaktadır.
2017 yılı içinde “Pansiyon Güvenliğinin Psikososyal Boyutu” isimli 
eğitim programı hazırlanarak tüm ülkede yaygınlaştırılmıştır. Öncelikle 
pansiyonu olan okullarda yaygınlaştırılan bu programda şiddet ve 
istismarı engellemeye yönelik bilgilendirme, müdahale ve bildirime 
dair farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Eğitim toplam beş oturumda 
bir günde tamamlanmıştır. Eğitim materyalleri ve planları hazırlanarak 
illere ulaştırılmıştır. Eğitim görevlisi olarak daha önce eğitime alınan 
rehberlik öğretmenleri görev almışlardır. Eğitim çalışmaları sırasında 
611 rehberlik öğretmeni eğitimci olarak görev almıştır. Tüm ülkede 4504 
idareci ve 41953 öğretmene ulaşılmıştır.  

Tablo 3-A: “ Stratejik amaç 3” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Stratejik Amaç 3:
İllerde belli bir nüfustan sorumlu Ön Değerlendirme Ekiplerinin oluşturulması ve illerde en riskli bölgelerden 
başlayarak, personel alımı tamamlandıktan sonra ilin tümünü kapsayan ekiplerin oluşturulmasını, gerekli standart 
eğitimlerden geçmelerini ve önleme çalışmalarında etkin rol alabilecek kapasiteye erişmelerini sağlamak.

Hedefler Faaliyetler Sorumlu Birim İzleme Göstergeleri

Hedef 3.1 
En az 10 il/ilçe merkezinde 
Ön Değerlendirme Ekipleri 
oluşturmak (60 AY).

Hedef 3.2
Risk durumlarında Ön 
Değerlendirme Ekibine 
yönlendirmenin esaslarını 
belirlemek ve bütün alan 
çalışanlarınca bilinmesini 
sağlamak (36 AY).

Hedef 3.3
Ön değerlendirme için 
standartlar belirlemek 
ve bütün ekiplerce 
kullanılmasını sağlamak 
(36 AY).

3.3.1 Daha önce geliştirilen formların çocuk koruma 
alanında faaliyet gösteren kurumlarda (özellikle 
ASPB) eşbiçimliliğinin sağlanması amacıyla revize 
edilmesi
3.3.2 Kullanılacak formların ve vaka yönetim 
modelinin alanda test edilmesi ve geliştirilmesi
3.3.3 ÖDE’lerin eğitimlerinde standardı sağlamak 
üzere kullanılacak formlar ve usuller ile ilgili eğitim 
programlarının, materyallerinin ve kılavuzların 
hazırlanması ve basımı
3.3.4 Belirlenen il/ilçelerde görev yapacak ÖDE’lerin 
eğitimi

Çalışma grubu  
ASPB 
İB 
MEB  
SB

Çalışma grubu
ASPB 
İB
MEB 
SB

Eğitim materyalleri 
ve kılavuz

Eğitim alan ÖDE 
çalışanları listesi

Kılavuz

Eğitilen personel 
listesi

3.2.1 ÖDE’ye yönlendirme koşulları ve sürecini 
gösterir bir kılavuz hazırlanması
3.2.2 ÖDE’ye yönlendirme koşulları ve süreci 
hakkında alanda çalışan ilgili uzmanlara eğitim 
verilmesi

Çalışma grubu
MEB
Ankara Valiliği 
İK
ASPB 
İB (EGM) 
MEB 
SB

ÖDE çalışma 
raporları

ÖDE izleme raporları

3.1.1 İllerde Ön Değerlendirme Ekiplerinin (ÖDE) 
oluşturulması amacıyla kapsamlı bir ihtiyaç analizi 
yapılması
3.1.2 Yapılan analiz sonuçlarına uygun olarak 
Ankara merkezinden risk derecelendirmesi 
farklı iki ilçede pilot uygulama için ekiplerinin 
oluşturulması, eğitimi ve çalışmalarına başlamaları 
ve çalışmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi
3.1.3 Yapılan ihtiyaç analizi sonuçlarına dayalı olarak 
ÖDE’lerinin kuruluş ve çalışmalarına ilişkin kurumlar 
arası bir protokol yapılması
3.1.4 Yapılan protokolde belirlenen takvime uygun 
olarak ekiplerin oluşturulması, eğitilmeleri ve 
çalışmalarına başlamaları
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Tablo 3-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

3.1
3.2
3.3

Çalışma 
grubu  
ASPB 
İB  
MEB  
SB

CİMER
Başvuru Numarası 
1801179338

https://alo183.
aile.gov.tr/bilgi-
bankasi/asdep

https://alo183.
aile.gov.tr/bilgi-
bankasi/koruyucu-
ve-onleyici-
hizmetler

Çocuk koruma alanında yeni bir anlayışla müdahale eden değil, erken 
uyarı ile risklerin tespit edilerek bertaraf edilmesi temel amaç olarak 
belirlenmiştir. Bunun için çok kurumlu bir koordinasyon yapısı hayata 
geçirilmiş çocuk koruma alanında hizmet veren tüm kurumların 
eşgüdümünü sağlamaya yönelik Merkezi, İl ve ilçe koordinasyon kurulları 
oluşturulmuştur. 
Bakanlığın web sitesinde ve CİMER yanıtlarında Ön Değerlendirme 
Ekiplerinin oluşturulmasına ilişkin bir bilgiye rastlanmamakla birlikte 
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) adı ile bir program oluşturulduğu 
belirlenmiştir. 

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan 
ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet 
modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu 
hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının 
sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık 
hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 
ASDEP’in etkin bir şekilde uygulanabilmesi için sahada yapılan 
çalışmaların veri tabanına kaydedilmesi ve bu sayede anlık sorgulama/
raporlama yapılabilmesi için bilişim altyapısının kurulması planlanmıştır. 
Veri girişlerinin gerçekleşmesiyle sosyal risk haritaları oluşturulacaktır. 
Söz konusu risk haritalarına göre İl/Bölge ve ülke düzeyinde 
tedbirler alınacak ve yeni politikalar ( sosyal, eğitim, sağlık v.s) 
geliştirilebilecektir. ASDEP Görevlileri kendilerine tanımlanan haneleri 
ziyaret ederek gerekli mesleki çalışmaları ülke genelinde yapmaya 
başlamışlardır.

ASDEP görevlileri tarafından tespit edilen hususlar ASP Bakanlığının 
görev alanında ise Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından çözüme 
kavuşturulması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Yapılan alan taraması ile tespit edilen çocukların sokakta yaşama/
çalıştırılma veya dilendirilme nedenlerinin araştırılması; yapılan 
inceleme neticesinde çocuk ve ailenin uygun bulunan sosyal hizmet 
ve yardımlara yönlendirilmesi temel hedef olmakla birlikte eğitim 
çağında olup okula devam etmeyen çocukların eğitim-öğretim sistemine 
kazandırılması, örgün eğitim çağını tamamlamış çocukların mesleki 
eğitime yönlendirilmesi, madde kullanan çocukların madde bağımlılığı 
tedavisine yönlendirilmesi, çocukların sokaktan çekilerek sosyal 
rehabilitasyonlarının sağlanması ve aile yanına döndürülmesine ilişkin 
çalışmalar ile çocukların ailelerine yönelik psiko-sosyal destek ve 
bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Bununla birlikte korunma 
ihtiyacı olan çocukların tespit edilmesi durumunda haklarında 5395 
sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 5 inci maddesinde yer alan koruyucu 
ve destekleyici tedbir kararlarının alınması ilgili mahkemeden talep 
edilerek hakkında hükmedilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararları 
uygulanmaktadır.
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Hedef 4.1 
Önleyici hizmetlerin 
il düzeyinde 
yaygınlaştırılmasını 
sağlamak (60 AY).

Hedef 4.1 
Önleyici hizmetlerin 
il düzeyinde 
yaygınlaştırılmasını 
sağlamak (60 AY).

ASPB
SB
GSB
İB
MEB
Çalışma grubu

Aile ve ergen 
danışma hizmeti 
veren yapıların 
sayıları

4.2.1 İl ihtiyaç analizine göre aile ve ergen danışma 
hizmeti veren yapıların tüm nüfusu kapsayacak 
biçimde yaygınlaştırılması için gerekli zaman, 
kaynak ve personel ihtiyacını da gösterir bir 
uygulama planı hazırlanması
4.2.2 Bu hizmetlerde görev alacak personel için bir 
eğitim programı hazırlanması
4.2.3 Hizmetlerin yaygınlaştırılması

MEB
ASPB
SB
İB (EGM ve 
JGK)  GSB 
(GHSİM)
Valilik İK 
Sekreteryası

4.1.1 İlin önleme çalışmaları ihtiyaç analizinin 
yapılması, var olan kapasitenin ve ihtiyaçların 
belirlenmesi
4.1.2 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri 
(GHSİM) tarafından oyun, spor, kültürel faaliyetleri 
yaygınlaştırmaya yönelik bir eylem planının 
hazırlanması
4.1.3 Birincil önleme çalışmaları için çocuk ve 
gençlerin sağlıklı psiko-sosyal gelişimlerinin 
desteklenmesi amacıyla ailelere yönelik eğitim 
programlarının yaygınlaştırılması
4.1.4 İkincil önleme çalışmaları için psiko-sosyal 
destek ihtiyacı bulunan çocukların ailelerine 
yönelik psiko-sosyal müdahale programlarının 
geliştirilmesi
 4.1.5 Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) programından 
yararlanan velilere aile eğitiminin sunulması

Üç yıllık il önleme 
çalışmaları ihtiyaç 
analizi

Eylem planı

Hakim ve savcı 
eğitim modüller

0-18 Yaş Ulusal 
Aile Eğitimi Kurs 
Programı ve 7-19 
Yaş Aile Rehberlik 
Programları

Aile eğitim 
programları ve 
evlilik öncesi 
eğitim programları

0-18 Yaş Ulusal 
Aile Eğitimi Kurs 
Programı ve 7-19 
Yaş Aile Rehberlik 
Programları ile 
Baba Destek Eğitim 
Programları

Ortak psikososyal 
destek programı

3294 sayılı SYDT 
kanunu

ŞNT’den yararlanan 
ailelerden eğitim 
alanların oranları

Tablo 4-A: “ Stratejik amaç 4” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Stratejik Amaç 4:
Erken Uyarı Modelinin ildeki tüm çocukların sağlıklı gelişmelerini desteklemek ve risk altındaki çocukların uygun 
yönlendirmelerle yaşamlarında var olan riskleri bertaraf edebilmesi için ilde çocukların ve ailelerinin çeşitli 
eğitimlere ve hizmetlere ulaşabilmesi gerektiği için mahalle düzeyinde örgütlenmiş sosyal hizmetlere, sosyal 
yardımlara ve koruyucu faktörleri arttıracak faaliyetlere ulaşabilmelerini sağlamak.

Hedefler Faaliyetler Sorumlu Birim İzleme Göstergeleri



48 

Tablo 4-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

4.1
4.2

ASPB CİMER 
Başvuru Numarası 
1801179338

https://alo183.
aile.gov.tr/bilgi-
bankasi/sosyal-
hizmet-merkezi

Türkiye’de 
Çocuklara Yönelik 
Koruyucu Ve 
Önleyici Politikaları 
Değerlendirme 
Çalıştayı Raporu, 
2017, Ankara

ASPB:
Çocuğa yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler ile erken uyarı sisteminin 
kurumlar arası koordinasyonla hayata geçirilmesi için ASPB Koruyucu ve 
Önleyici Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ülke genelinde il koordinasyon 
kurullarının üst yönetici ve uygulayıcı personeline yönelik farkındalık 
eğitimleri gerçekleştirilmektedir. 61 ilin eğitimi tamamlanmıştır. İl 
ziyaretleri ile bahse konu çalışmaların hayata geçirilmesine yönelik 
izleme ve rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. Eğitimler sonucunda 
çocuk koruma alanında İl Risk Haritaları ve hizmet katalogları 
oluşturulmaya başlanmış, akabinde İl eylem planları hazırlanmaya 
başlanmıştır. 

Çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile 
ailelerine yönelik olarak, Bakanlığın mevzuatı çerçevesinde yapılan 
başvurular değerlendirilmekte ve gerekli incelemeler gerçekleştirilmekte 
ve uygun görülen hizmet modelleri uygulanmaktadır.

-Hizmet bölgesindeki toplum kesimlerinin daha iyi yaşam koşullarına 
ulaşmalarının sağlanması, kentsel alanda yaşam biçimlerinde izlenen 
farklılaşmanın azaltılması, hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve 
göçün yarattığı sorunlar doğrultusunda, sorunlarla baş edebilmeleri, 
katılımcı, üretken ve kendilerine yeterli hale gelebilmeleri amacıyla,  
koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, destekleyici, rehberlik ve 
rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetleri yürütülmekte ve koordine 
edilmektedir.
-Kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen bilgiler de dikkate alınarak, 
sosyal sorunların analizi amacıyla yapılan alan taramaları ile 
korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç birey ve ailelerin tespit 
edilmesi, durumlarının incelenmesi ve gereksinim duydukları 
hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik gereken yönlendirme, 
rehberlik ve mesleki çalışmaların yapılması ve izleme faaliyetleri 
sürdürülmektedir.
-Ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanması, uyumlu 
aile ilişkilerine katkıda bulunulması, aileyi bir arada tutan 
bağların kuvvetlendirilmesi, aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı 
biçimde gelişmesi, birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi 
ve toplumsal yaşama uyumlarının sağlanması, sağlıklı çocuk 
yetiştirme bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla, aile hayatının 
geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik (eğitim, danışmanlık, 
sosyal ekonomik destek vb.) hizmetlerin yürütülmekte, gereksinim 
duydukları hizmetlere yönlendirilmekte, bu hizmetlere ulaşım ve 
hizmetlerin içeriği konularında rehberlik yapılmakta, Evlilik Öncesi 
Eğitim Programı, Aile Eğitim Programı vb. eğitim programları 
uygulanmaktadır.
-Aile içerisinde sorun ve çatışma yaşayıp, evlilik birliğinin bozulması 
noktasına gelen ailelere yönelik Aile Danışmanlığı/Aile Terapisi 
hizmetlerinin başlatılması,  parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma 
ve bakıma ihtiyacı olan fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi 
ve sosyal destek sağlanması ve boşanma öncesi, boşanma süreci ve 
boşanma sonrası yaşanan sorunlarının giderilmesine yönelik Boşanma 
Süreci Danışmanlığı hizmetleri yerine getirilmektedir.

Diyanet işleri Başkanlığı:
Aile Okulu adı ile yapılan çalışmalarda değerler eğitimi ve mahremiyet 
eğitimine de yer verilmektedir. 

• Sokak çocuklarına yönelik kamp faaliyetleri, korunma altında 
bulunan çocuklara yönelik yaz kampı düzenlenmiştir. 
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Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

• Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte terör mağduru çocuklara yönelik yaz 
kampı programı düzenlenmiştir. 
• Çocuk evleri/çocuk evleri sitesi ve Çocuk Destek Merkezlerinde kalan 
çocuklara yönelik Etkinliklerle Değerler Eğitimi adlı kitap çerçevesine 
mahremiyet ve değerler eğitimi verilmektedir. 

GSB:
14-29 yaş grubundaki gençlere, önleyici politikalar çerçevesinde 
hizmetler verilmektedir. 

• İl ve ilçelerde gençlik merkezleri bulunmaktadır. 
• Madde bağımlılığı ile mücadele, gönüllülük, sosyal hayata katılım, 
doğru internet kullanımı, afet bilinci gibi alanlarda hizmetler 
verilmektedir. 

Okula devam oranında ciddi bir artış sağlayan Şartlı Eğitim Yardımları 
bulunmaktadır. 

• 0-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik Şartlı Eğitim Yardımları 
yapılmaktadır. Ailelere çocukların sağlık kontrollerini düzenli olarak 
hastanelerde yaptırmaları şartıyla aylık belli bir miktar yardım 
yapılmaktadır.

Tablo 5-A: “ Stratejik amaç 5” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Stratejik Amaç 5: 
Çocuklar ve onlarla çalışanlar bakımından risk oluşturan durumlarda başvurulabilecek, güvenilir bir başvuru 
biriminin ve ön değerlendirme sürecinin oluşturulmasını sağlamak.

Hedefler Faaliyetler Sorumlu Birim İzleme Göstergeleri

Hedef 5.1 
İstismar durumlarında 
sağlık, sosyal hizmet 
ve adli hizmetlerin 
koordineli biçimde 
sunulmasını sağlayacak 
ve mağdurların müdahale 
süreçleri içinde 
örselenmesini önleyecek 
Çocuk İzlem Merkezleri 
ve üniversite Çocuk 
Koruma Merkezlerini 
yaygınlaştırmak (60 AY).

Hedef 5.2 
İstismar durumunda ihbar 
ve bildirimleri alacak 
ileri değerlendirme 
yapabilecek ve çocuğun 
korunmasını sağlayacak 
birimlerin çalışmalarının 
geliştirilmesini 
ve standarda 
kavuşturulmasını 
sağlamak (12 AY).

ASPB (Basın 
Müşavirliği)

Çocuklara özgü 
ihbar bildirim 
telefon hattı
183 Hattının 
çocuklara özgü 
ihbar ve bildirimleri 
almak üzere 
geliştirilmesi

İhbar ve bildirim 
alınabilen web 
sitesi

5.2.1 İstismar durumunda ihbar ve bildirimleri 
almaktan sorumlu birimin kapasitesinin arttırılması 
ve gerekli teknik altyapının (telefon hattı vb.) 
sağlanması
5.2.2 İş akış şeması ve çalışma kılavuzu 
oluşturulması
5.2.3 Bu birim çalışanlarının çocuk adalet sistemi 
konusunda eğitilmesi
5.2.4 Birimin tanıtılması amacıyla medyanın, aile 
hekimlerinin ve öğretmenlerin de katılımları ile 
geniş çaplı kampanyalar düzenlenmesi

SB (THSK, 
Ruh Sağlığı 
Programları 
DB)
Çalışma 
grubu: 
SB ASPB 
İB (EGM ve 
JGK) AB
MEB 
Adli Tıp 
Kurumu 
Yargıtay 
YÖK

Mevzuat 
değişikliğine ilişkin 
teklifler 

Açılan ÇİM ve ÇKM 
sayıları

5.1.1 Mevcut Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) ve 
Üniversite Hastanelerine bağlı Çocuk Koruma 
Merkezlerinin (ÇKM) kapasite, işleyişlerine ve 
ihtiyaçlarına ilişkin durum değerlendirmesi 
yapılması
5.1.2 Hazırlanan rapor sonuçları da dikkate alınarak, 
ÇİM ve Üniversite Hastanelerine bağlı ÇKM’nin 
kuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin 
yasal düzenleme yapılması
5.1.3 ÇİM ve ÇKM’lerin ülke geneline 
yaygınlaştırılması
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Hedefler Faaliyetler Sorumlu Birim İzleme Göstergeleri

Hedef 5.4 
Bütün çocukların 
işlemlerinin kendilerine 
özgü kolluk birimlerinde 
gerçekleştirilebilmesi 
için çocuk birimlerinin 
yaygınlaştırılmasını, 
her türlü araç, gereç ve 
personel bakımından 
ihtiyaca uygun biçimde 
yapılandırılmasını 
sağlamak (48 AY).

İB (EGM ve 
JGK)
Çalışma 
grubu: 
İB (EGM ve 
JGK), 
TAA

Fiziki standartlara 
kavuşan birim sayısı

Standartlara uygun 
araç, gereç ve 
ekipmana sahip 
çocuk kolluk birimi 
sayısı

5.4.1 Kolluğun çocuk birimlerinin, çocuğa özgü 
biçimde yapılandırılması, genel hizmet birimleri 
içinden çıkarılması ve genel kolluğun çocukla ilgili 
soruşturmaları yürütmesinin önlenmesi için gerekli 
yasal düzenlemenin yapılması
5.4.2 Personel, çalışma mekanı ve araçlarının 
yeterliliğine ilişkin ihtiyaç analizi yapılması ve 
analiz sonuçlarına uygun olarak tüm kolluk teşkilatı 
içinde çocuğa özgü birimlerin kurulması için yeterli 
personel ve araç tahsisi yapılması
5.4.3 Kolluğun çocuk birimi ve savcılığın çocuk 
büroları tarafından yürütülen işlemlere ilişkin 
esasları, yetki ve sorumlulukları gösterir bir kılavuz 
oluşturulması

Tablo 5-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

5.1

5.4 İB (EGM ve 
JGK)
Çalışma 
grubu: 
İB (EGM ve 
JGK) 
TAA

Jandarma Genel Komutanlığı:
Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde 
kadına ve çocuğa yönelik işlemlerin tek elden yürütülmesi, koordinesi 
ve gelişmelerin takibi amacıyla 2012 yılında “Aile İçi Şiddetle Mücadele 
ve Çocuk Şube Müdürlüğü” kurulmuştur. 2017 yılı itibarıyla 81 ilde 
İl Jandarma Komutanlıkları Asayiş Şube Müdürlükleri bünyesinde 
“Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri” oluşturulmuştur. İlçe ve Jandarma 
Karakol Komutanlıklarında ise “Çocuk ve Kadın Suçları İşlem 
Astsubayı” kadrolanmıştır. İş ve işlemlerde öncelikle kadın astsubay 
görevlendirilmeye özen gösterilmektedir. 

Avrupa Birliği Katılım Mali Yardım Aracı (IPA II) Temel Haklar Alt Alanı 
2015 Yılı Programlaması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı 
tarafından “Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Projesi” yürütülmektedir. 

SB (THSK, 
Ruh Sağlığı 
Programları 
DB)
Çalışma 
grubu: 
SB
ASPB 
İB (EGM ve 
JGK) 
AB
MEB 
Adli Tıp 
Kurumu 
Yargıtay 
YÖK

Türkiye’de 
Çocuklara Yönelik 
Koruyucu Ve 
Önleyici Politikaları 
Değerlendirme 
Çalıştayı Raporu, 
2017, Ankara

Türkiye’de 
Çocuklara Yönelik 
Koruyucu Ve 
Önleyici Politikaları 
Değerlendirme 
Çalıştayı Raporu, 
2017, Ankara

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü:
Cinsel istismara maruz kalmış çocuklara yönelik Çocuk İzlem Merkezleri 
kurulmuştur. 28 ilde açılmış olan 31 adet ÇİM bulunmaktadır. İlerleyen 
dönemlerde ÇİM’lerin sayılarının arttırılması planlanmaktadır.  
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Hedefler Faaliyetler Sorumlu Birim İzleme Göstergeleri

Tablo 6-A: “ Stratejik amaç 6” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Stratejik Amaç 6: 
Çocuklar hakkında adil bir yargılama sonucunda, yeterli sosyal incelemeye dayalı, uygulanabilir ve onların 
yararlarına öncelik verir nitelikte koruyucu ve destekleyici tedbir kararları verilmesini sağlamak.

Hedef 6.1 
Çocuklar için alternatif 
tedbirlerin uygulanmasını, 
telafi edici ve onarıcı 
adalet sisteminin 
yaygınlaştırılmasını 
sağlamak (36 AY).

Hedef 6.4
Cumhuriyet Başsavcılıkları 
nezdinde kurulan Savcılık 
Çocuk Bürolarının kanunda 
belirtilen görevlerini 
yerine getirebilmesi 
için yeterli personel ve 
fiziksel koşullara sahip 
biçimde kurulmasını 
ve böylece işlevsel bir 
yapıya kavuşturulmasını 
sağlamak (36 AY).

HSYK 
AB (Personel 
Genel Md., 
Kanunlar 
Genel Md.)

Çalışma grubu 
değerlendirme 
raporu

6.4.1 Adalet binalarında Savcılık Çocuk Büroları ve 
sekreteryaları için uygun mekan ayrılması
6.4.2 Adalet binalarında teknik kayıt yapmaya 
elverişli çocukla görüşme ve ifade alma odalarının 
düzenlenmesi

AB (CTE Genel 
Md.)
ASPB (KÖHDB)

Çocuk adalet 
sistemi eğitim 
programı ve 
materyalleri

Tedbir uygulama 
planı ve takip rapor 
formlar

Tedbir kararları 
izleme yazılımı

6.1.1 Çocuk adalet sistemi çalışanlarına alternatif 
tedbirlerin, telafi edici ve onarıcı adalet anlayışının 
tanıtılması, uygulama örneklerinin gösterilmesi 
amacıyla tanıtım materyalleri hazırlanması, aynı 
amaçla çocuklar için de yaş ve gelişim dönemlerine 
uygun ilgi çekici materyallerin hazırlanması 
6.1.2 Deneyim paylaşımı sağlamak üzere konunun 
uzmanlarının katıldığı uluslararası çalıştaylar 
düzenlenmesi
6.1.3 Çocuk mahkemelerince verilen tedbir 
kararlarının uygulamalarını izlemek amacıyla 
izleme değerlendirme göstergeleri geliştirilerek, 
düzenli istatistiksel izlem ve araştırmalar yapılması
6.1.4 Araştırma sonuçlarının uygulamacılar ile 
paylaşılması amacıyla toplantı düzenlenmesi
6.1.5 Çocuğa ilişkin olarak verilen tedbirlerin 
uygulanmasına yönelik hizmetlerde STK’ların 
üstlenebileceği rolü belirlemek üzere bir çalışma 
grubu kurulması

Tablo 6-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

6.1 AB (CTE 
Genel Md.)
ASPB 
(KÖHDB)

Türkiye’de 
Çocuklara 
Yönelik Koruyucu 
Ve Önleyici 
Politikaları 
Değerlendirme 
Çalıştayı Raporu, 
2017, Ankara

AB, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü:
Psikososyal Destek ve Müdahale Programı: Psikososyal yardım 
servisi tarafından çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülen 
hizmetlerin kapasitesinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında, 
kurumların psikososyal yardım servisi uzmanları tarafından kurumda 
bulunan çocuklar ve aileleri ile infaz ve koruma memurlarına yönelik 
7 ayrı psikososyal destek ve müdahale programı (Genel Bilgiler ve 
Yaklaşım İlkeleri, Kısa Grup Çalışması, Aile Eğitimi Kılavuzu, İyiye 
Doğru Öfke Kontrol Programı, Cinsel İstismar ve Yaklaşım Programı, 
Güvenli Davranış Programı (Buradayım), İnfaz ve Koruma Memurlarına 
Yönelik Bilgilendirme Programı) geliştirilmiştir. Bu programlar, Ceza ve 
Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda sürekli kullanılan 
programlar olacak şekilde yapılandırılmaktadır. Bu sistem; vaka temelli 



52 

Hedefler FaaliyetlerSorumlu 
Kurum

Kaynak

Bireyselleştirilmiş İyileştirme Planları’ndan oluşmaktadır. 

Personel Eğitim Programı: Çocuk tutuklu ve hükümlülere yönelik 
hizmetlerin ve personel kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 
amacıyla kurumlarda çocuklarla çalışan yönetici, infaz ve koruma 
memurları ile diğer personele hizmet içi eğitimler yoluyla verilmek üzere 
“Personel Eğitim Programı” geliştirilmiştir. Bu programlar kapsamında; 
çocuklarla çalışan yönetici ve personele kurumda bulunan çocuklara 
yaklaşım ilkeleri, kurum içi iletişim, ekip çalışması, yönetim becerilerinin 
artırılması, kurum çalışma planlarının oluşturulması vb. konularda 
eğitimler verilmektedir. 

Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) ve Grup Liderliği: BİSİS, her 
çocuk için ayrı bir durum saptamasının yapılıp cezaevinde yürütülecek 
iyileştirme sürecinin planlandığı ve uygulandığı, hükümlüye özel 
programın yürütülmesi için gerekli iyileştirici ortamın oluşturulduğu, 
sürekli ölçme ve değerlendirme ile kendini denetleyen bir yapıdadır.

6.4 HSYK 
AB 
(Personel 
Genel Md., 
Kanunlar 
Genel Md.)

Ceza İşleri 
Genel 
Müdürlüğü
Internet 
sayfası ve  
Mağdur 
Hizmetleri 
Daire 
Başkanlığı 
internet 
sayfası

AB’nin mali, UNICEF’in teknik desteğinde Adalet Bakanlığı Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, HSYK 
ve Türkiye Adalet Akademisi ortaklığında 2012 – 2014 yılları arasında 
yürütülmüş olan Çocuklar için Adalet Projesi kapsamında standartları 
oluşturulan, adliyeye gelen çocuklara uygun görüşme koşullarını içeren 
teknik donanımlı ve SEGBİS uyumlu Çocukla Adli Görüşme Odaları 
oluşturulmuştur.

Proje kapsamında çocuk merkezli oluşturulan bu odaların; Bakanlar 
Kurulunca kabul edilen 2015-2019 dönemine ilişkin Yargı Reformu 
Stratejisi ve 2015-2019 dönemine ilişkin Bakanlık Stratejik Planında yer 
alan hedefler doğrultusunda başta çocuklar olmak üzere adli süreçte 
yer alan tüm kırılgan grupların ifade ve beyan alma işlemlerinde 
kullanılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu odaların, özel ortamlarda 
ifade ve beyanlarının alınması gerektiğine karar verilen veya fail ile 
yüz yüze gelmesinde sakınca bulunan hallerde “çocuğun üstün yararı” 
ilkesi gözetilmek suretiyle öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça 
sürüklenen çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları 
ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının 
alınmasında kullanılması, anılan kişilerin adli süreçte korunmasına, 
ikincil mağduriyet yaşamalarının önlenmesine ve adalete erişimlerinin 
güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.
Adli Görüşme Odalarının;
Özel ortamlarda ifade ve beyanının alınması gerektiğine veya fail ile yüz 
yüze gelmesinde sakınca bulunduğuna karar verilen;
• * ** Öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların,
• * ** Cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan 
gruba mensup mağdurların, İfade ve beyanının alınmasında 
kullanılması, uygun görülmüştür.
Halihazırda ülke genelinde, 49 il, 56 adliyede 59 AGO hizmet vermektedir.
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Hedefler Faaliyetler Sorumlu Birim İzleme Göstergeleri

Tablo 7-A: “ Stratejik amaç 7” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Stratejik Amaç 7: 
Mahkemelerce verilen her türlü tedbir kararının etkili biçimde uygulanması yolu ile sisteme giren bütün çocuklara 
ihtiyaçlarına uygun bir koruma sağlamak.

Hedef 7.1 
Bakım ve sağlık tedbiri 
kararlarının (özellikle 
ağır davranım ve/veya 
madde bağımlılığı 
ve diğer bağımlılık 
sorunları yaşayan çocuk 
ve ergenlere verilen 
sağlık tedbirlerinin) 
uygulamasını 
kolaylaştırmak için 
çocuk ve ergenin yaşına, 
gereksinimlerine ve 
sorunlarına uygun olarak 
hazırlanmış çok disiplinli 
bir ekip tarafından 
hizmet verilen, entegre 
tedavi ve hizmet 
modeli ve/veya merkezi 
oluşturmak (60 AY).

Hedef 7.2
Öncelik büyük illerde 
olmak üzere, ihtiyaç 
duyulan illerde en 
az bir Koruma Bakım 
ve Rehabilitasyon 
Merkezleri (KBRM) 
ile Bakım ve Sosyal 
Rehabilitasyon 
Merkezlerinin 
(BSRM) kurulmasını 
ve bu kurumların 
yeterli personel 
ile desteklenerek 
oluşturulacak olan psiko-
sosyal rehabilitasyon 
programları ile 
çalışmasını sağlamak 
(60 AY).

ASPB (Sosyal 
Rehabilitasyon 
Hizmetleri DB)

Yeni KBRM ve BSRM 
kurulması için 
uygulama planı

Programın 
uygulandığı kurum 
sayısı

KBRM, BSRM’ler 
dışında bakım 
alternatiflerine 
ilişkin rapor

7.2.1 KBRM ve BSRM kurulması için kaynak 
ihtiyacının tespiti amacıyla bir ihtiyaç analizi 
yapılması ve yeni kuruluşların kurulması ile ilgili 
bir uygulama planı hazırlanması
7.2.2 KBRM ve BSRM’lerin ihtiyaca uygun biçimde 
yaygınlaştırılması
 7.2.3 KBRM ve BSRM’ler için psikososyal programlar 
hazırlanması ve işbirliği yapılacak kurumlardan 
destek alınması
 7.2.4 Bu kurumların adalet sisteminde çalışanlara 
tanıtılması amacıyla eğitimler düzenlenmesi
 7.2.5 Uluslararası iyi uygulama örnekleri 
araştırılarak, çocuklar için KBRM, BSRM dışındaki 
bakım alternatiflerinin belirlenmesi

ASPB (KÖHDB) 
SB
Çalışma grubu 
AB 
ASPB 
SB 
MEB 
GSB 
ÇSGB (İŞKUR)

ÇEMATEM 
kurulmasına ilişkin 
plan

Merkezlerde 
uygulanacak 
rehabilitasyon ve 
tedavi programları

7.1.1 Bakım, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin 
hizmet esasları üzerinde anlaşma sağlamak 
üzere AB, ASPB, SB ve MEB, GSB, ÇSGB (İŞKUR) 
temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu 
oluşturulması

7.1.2 Çalışma grubu tarafından ihtiyacın ve bu 
ihtiyacı karşılayacak hizmetlerin sunulmasına 
ilişkin modelin, kurumlara düşen görev, rol ve 
sorumlulukların ve mevzuat gereksinimlerinin 
belirlenmesi
7.1.3 Gerekmesi halinde yasal düzenleme yapılması
7.1.4 Öncelikli olarak madde bağımlılığında yatılı 
tedavi merkezlerinin kurulması ile ilgili olarak MEB, 
ASPB ve SB arasında protokol hazırlanması, başta 
ağır davranım sorunları olmak üzere, ruh sağlığı 
hizmetlerinden faydalanan kişilere sunulan mevcut 
durumdaki hizmetlerin iyileştirilmesi
7.1.5 SBnın her hizmet bölgesinde en az bir 
ÇEMATEM kurulması için mekan ve kendine 
ait personel tahsis edilmesi (7.2.4. ile birlikte 
değerlendirilebilir)
7.1.6 SBnın ruh sağlığı yataklı tedavi hizmeti 
veren kurumları ve çocuk ve ergen ruh sağlığı 
kliniklerinde verilen hizmetlerin etkinleştirilmesi
7.1.7 Bu merkezlerde uygulanacak bakım, 
rehabilitasyon ve tedavi programlarının 
hazırlanması
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Hedefler

Hedefler

Faaliyetler

Sorumlu Kurum

Sorumlu Birim

Faaliyetler

İzleme Göstergeleri

Kaynak

Hedef 7.3
Eğitim tedbiri kararlarının 
yerine getirilebilmesi için, 
meslek eğitim programları 
başta olmak üzere uzun 
süre eğitim sistemi 
dışında kalan çocukların 
örgün eğitime uyumunu 
güçlendirecek telafi eğitim 
programları hazırlamak, 
uygulamaya koymak ve 
zorunlu eğitim çağı dışına 
çıkmış ancak ilköğretimi 
tamamlamamış çocukların 
eğitim almalarını 
sağlamak (24 AY).

7.3.1 Okula kaydolmamış ya da kayıtlı olduğu halde 
sürekli devamsız olan 10-14 yaş grubu içerisinde yer 
alan çocuklara yönelik hazırlanmış “Yetiştirici Sınıf 
Öğretim Programı”na erişiminin kolaylaştırılması
7.3.2 Mevcut eğiticilerin görevlendirilmesi ve eğitici 
sayısının arttırılması
7.3.3 Zorunlu eğitim çağından çıkan ve ilköğretim 
mezunu olmayan çocukların meslek eğitimi 
almalarını önleyen mevzuatın değiştirilmesi
7.3.4 Hakkında meslek eğitimi tedbiri öngörülen 
çocukların bu hizmetlerden yararlanması ile ilgili 
bir ihtiyaç analizi yapılması
7.3.5 Öğretmenlerin ve okul idarecilerinin, 
hakkında tedbir kararı verilmiş çocuklarla çalışma 
becerilerinin geliştirilmesi için eğitim programı 
hazırlanması ve uygulanması

MEB (Temel 
Eğitim Genel 
Md.)
MEB (Mesleki 
Teknik Eğitim 
Genel Md.)
ÇSGB (İŞKUR) 
MEB (Özel 
Eğitim ve 
Rehberlik Hiz. 
Genel Md.)

Gezici öğretmen 
sayısı

Eğitim alan eğitimci 
sayısı

Tablo 7-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

7.1

7.2

ASPB (KÖHDB) 
SB
Çalışma grubu 
AB 
ASPB 
SB 
MEB
GSB 
ÇSGB (İŞKUR)

ASPB (Sosyal 
Rehabilitasyon 
Hizmetleri DB)

https://alo183.
aile.gov.tr/bilgi-
bankasi/cocuk-
destek-merkezi

ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı, önleme, 
tedavi ve rehabilitasyon mekanizmalarını destekleyerek güçlendirecek 
şekilde organize edilmiştir.  ALO 191 sabit hatlardan ücretsiz 
aranabilmekte ve 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Yataklı Çocuk Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM): 
İstanbul’da 2, İzmir’de 2, Van, Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır ve Bursa’da 
1 tane olmak üzere toplam 9 ÇEMATEM bulunmaktadır. 

Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri (BSRM), Koruma Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezleri (KBRM) - YENİ ADIYLA ÇOCUK DESTEK 
MERKEZLERİ (ÇODEM)

Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal 
tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri 
veya korunma kararı verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç 
duyduğu tespit edilenlerin temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, 
duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli 
müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini ve 
diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere 
hizmet vermektedir.
  
Merkezler; suç mağduru, suça sürüklenme, sokakta yaşama, gebelik, 
madde bağımlılığı gibi alanlarda yaş gruplarına (11-14/15-18) ve 
cinsiyetlerine göre ihtisaslaştırılmaktadır.

Çocuk Destek Merkezlerinde çocukların olumsuz yaşam 
deneyimlerinden kaynaklanan örselenme veya davranış bozukluklarını 
sağaltma, çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak 
olumlu tutum ve davranış değişikliği oluşturma, aile ve sosyal çevre 
ile uyum sağlamalarına yönelik olarak Anka Çocuk Destek Programı 
uygulanmaktadır. 

2017 yılı itibariyle 65 ÇODEM’de 1640 çocuk hizmet almaktadır. 
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2.2.4 İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon

Stratejik amaçlardan 10 numaralı amaç: “Çocuk Koruma Koordinasyon Strateji Belgesi’nin 
ve Uygulama Planlarının, kurum eylem planlarına ve uygulamalarına yansımasını izlemek ve 
stratejik planın öngörülen zamanda hayata geçirilmesini sağlamak” şeklinde ifade edilmektedir. 

Bu amacın altında yer alan 10.1 numaralı tek hedef 60 aylık süreçte Stratejik Plan’ın 
uygulanmasını sağlamaya yönelik bir çalışma planı hazırlamak ve uygulamaların denetimini 
yapmaktır. Bu hedefe ulaşmak üzere planlanan faaliyetler;

Stratejik Planın uygulamasının izlenmesi amacıyla Merkezi Koordinasyon tarafından izleme 
göstergelerinin ve programının belirlenmesi,

Ara dönem ve dönem sonu değerlendirme raporlarının yazılması, değerlendirme raporları 
doğrultusunda planlama yapmak üzere ara dönem değerlendirme toplantılarının yapılması,

Hazırlanan değerlendirme raporlarının kamuoyu ile paylaşılması yoluyla izlemin 
sürekliliğinin sağlanması, şeklinde sıralanmıştır.

Bakanlık web sitesinde yukarda bahsedilen şekilde yer alan bilgi ve dökümanlar;
ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI BÜLTENİ
(https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/uploads/pages/yayinlar-ana-baslik/cocuk-hizmetleri-
genel-mudurlugu-2017-bulteni.pdf)

TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARA YÖNELİK KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ POLİTİKALARI DEĞERLENDİRME 
ÇALIŞTAYI RAPORU 2017 – ANKARA 
(https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/uploads/pages/yayinlar-ana-baslik/turkiye-de-cocuklara-
yonelik-koruyucu-ve-onleyici-politikalari-degerlendirme-calistayi-raporu.pdf)

İSTATİSTİKLER (2011, 2012, 2013, 2014i 2015, 2016, 2017  Yıl Sonu verileri) 
https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/istatistikler 
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2.3. Çocuk İşçiliği İle Mücadele Ulusal 
Programı (2017 – 2023)
2.3.1 Genel Çerçeve

2005 yılında hazırlanan ve 2005-2015 dönemini kapsayan “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi 
için Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi” daha etkin uygulanması amacıyla “Çocuk 
İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı” adıyla güncellenmiştir. Ulusal program 2017-2023 
dönemini kapsayacak şekilde Aralık 2015, Ağustos 2016 ve Kasım 2016 tarihlerinde tüm ilgili 
kurum ve kuruluşların (Adalet Bakanlığı, ASPB, GSB, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, SB, Türkiye İstatistik Kurumu, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Belediyeler, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Uluslararası Kuruluşlar, STK’lar, Üniversiteler) 
katılımıyla oluşturulan çalışma grubu toplantıları neticesinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı tarafından 
hazırlanmıştır. 

Çalıştaylar neticesinde ortaya çıkan 2017-2023 dönemi taslak ulusal program ve eylem planı 
görüş ve önerilerini almak üzere paydaşlar ile paylaşılmıştır. Gelen görüşler neticesinde nihai 
hale getirilen Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı 09 Mart 2017 tarihli Bakan oluruyla 
yürürlüğe girmiştir. Ulusal programda çocuk işçiliğinin tanımı, kapsamı, temel nedenleri, mevcut 
durum analizi, hukuksal düzenlemeler, öncelikli hedef gruplar, kurumların çocuk işçiliği ile 
mücadelede tanımları ile ulusal politika ve hedeflere yer verilmiştir.

2017 yılında uygulanmaya başlanan Program çerçevesinde çocuk işçiliğini önlemeye yönelik 
temel stratejiler ve faaliyetler ile bunları uygulayacak kurum ve kuruluşlar ile sorumlulukları 
tespit edilmiştir. Raporda çocuğun zihinsel, bedensel, ruhsal ve genel olarak sosyal gelişimini 
olumsuz yönde etkileyen çocuk işçiliğinin küresel ve ulusal çapta hala en önemli sorunların 
başında geldiği ifade edilmektedir. Çocukların özellikle zor koşullar altında uzun süreler için 
çalıştırılmasının eğitim alma şansını düşürdüğü, çocukların ruhsal ve bedensel sağlıklarını 
olumsuz yönde etkilediği, uzun vadede üretken bireyler yerine yardıma ve desteğe muhtaç 
kişilere dönüşmelerine neden olduğu vurgulanmaktadır. 

Ulusal Programa ek olarak Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programında yer alan temel 
politikaların takvimlendirildiği ve detaylandırıldığı “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı 
Faaliyet Planı” 25 Mayıs 2017 tarihinde Bakan oluruyla yürürlüğe girmiştir.

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı kapsamında programın izlenmesi için “Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele İzleme ve Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur. Kurul, ilk toplantısını 19 Aralık 
2017 tarihinde gerçekleştirmiş ve Faaliyet Planında yer alan tedbirleri değerlendirmiştir.
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2.3.2. Çocuk İşçiliği İle Mücadele Alanındaki Ulusal Politika Ve 
Hedefler

Belgede, çocuk işçiliğinin ülkenin geleceği olan çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal 
gelişmesinin önünde bir engel teşkil ettiğinden yola çıkılarak önlenmesi gereken bir sosyal 
problem olduğu kabul edilmiş ve ülkedeki ekonomik ve sosyal şartlar ile çalışan çocuklar ve 
ailelerinin içinde bulunduğu ekonomik kısıtlılıklar dikkate alınarak, çocuk işçiliğini önlemeye 
yönelik faaliyetlerin çocukları olumsuz etkilemesini de önlemek üzere öncelik en kötü 
şartlardaki çocuk işçiliğine verilecek şekilde belirlenen faaliyetlerin belirli bir süreç içerisinde 
yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programında (2017-2023), öncelikli hedefler;
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. Program çerçevesinde çocuk işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler 
ve faaliyetler ile bunları uygulayacak kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir. Bu kapsamda, başta 
öncelikli gruplar olmak üzere çocuk işçiliğini önleyerek çocukların eğitime yönlendirilmelerine 
ilişkin 88 adet tedbir maddesi yer almaktadır. 

Rapor aşağıdaki başlıkları içermektedir;
Hukuki düzenlemeler ile mevzuatın uygulanması ve güncellenmesi,
Mevcut kurumsal yapıların güçlendirilmesi ve yeni kurumsal yapıların oluşturulması,
Farkındalığın artırılması,
Sosyal tarafların ve toplumun katılımının sağlanması,
Eğitim ve iyileştirme,
Yoksulluğun giderilmesi,
Sosyal koruma ve sosyal güvenlik ağının genişletilmesi

2.3.3. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Alanındakı Stratejiler ve 
Faaliyetler

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programında (2017- 2023) çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi 
ile doğrudan ilintili olan amaçlar stratejiler ve faaliyetler tablolarda görülmektedir.  Durum 
analizi, ilgili Bakanlıkların faaliyet raporları ile BİMER/CİMER üzerinden yapılan başvurulara 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ve Milli Eğitim Bakanlığından gelen yanıtlarla 
hazırlanmıştır.
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Tablo 1 A: “Hukuki Düzenlemeler ve Mevzuatın Uygulanması ve Güncellenmesine Yönelik 
Önlemler” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Tablo 1-B: “Hukuki Düzenlemeler ve Mevzuatın Uygulanması ve Güncellenmesine Yönelik 
Önlemler” Kapsamındaki Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum 
Analizi 

Tablo 1: Hukuki Düzenlemeler ve Mevzuatın Uygulanması ve Güncellenmesine Yönelik Önlemler

Stratejiler

Stratejiler

Faaliyetler

Faaliyetler

Sorumlu
Kuruluş

Sorumlu
Kurum

Destek Verecek
Kuruluşlar

Kaynak

1. Çocuk işçiliğinin 
önlenmesine ilişkin 
mevzuatın gözden 
geçirilerek gerekli 
görülmesi halinde 
düzenlemelerin yapılması

1

(1.4) Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak çocuk 
işçilerin, tarımda aile işleri dışında, ücret karşılığı 
mevsimlik tarım işlerinde çalışmalarının açık ve net 
olarak yasaklanması

Ulusal Program kapsamında, çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına 
katkı sağlanması amacıyla 2018 yılının Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı 
ilan edilmesine ilişkin 2018/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi 20 Şubat 2018 
tarihli ve 30338 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bu amaç doğrultusunda, ilgili bakanlar ve sosyal tarafların başkanlarıyla 
“Çocuk İşçiliği İle Mücadele Ortak Deklarasyonu” imzalanarak konuya 
ilişkin kararlılık ortaya konulmuştur. 

ÇSGB koordinasyonunda ve çalışma hayatının tüm taraflarının 
katkılarıyla 2014-2023 dönemini kapsayan işgücü piyasasının yapısal 
sorunlarını çözmek, orta ve uzun vadede büyümenin istihdama katkısını 
artırmak ve işsizlik sorununa kalıcı çözümler geliştirmek amacıyla Ulusal 
İstihdam Stratejisi hazırlanmış olup Stratejinin 2017-2019 dönemini 
kapsayan ikinci eylem planı 2017 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin yaşadığı sorunların ilgili 
kurumlara verilen görevlerle giderilmesi amacıyla 2017/6 sayılı 
«Mevsimlik Tarım İşçileri» konulu Başbakanlık Genelgesi, 19.04.2017 
tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

4857 sayılı İş Kanunu’nun 71’inci maddesinde sanat, kültür ve reklam 
faaliyetlerinde çalışacak çocuklara çalışma izni verilmesi, yaş gruplarına 
göre çalışma ve dinlenme süreleri, çalışma ortamı ve şartları, ücretin 
ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususların ÇSGB tarafından 
çıkarılacak yönetmelik ile düzenleneceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, 
ilgili kurum/kuruluş ve STK temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu 
oluşturulmuştur. Çalışma grubu toplantılarında alınan kararlar 
doğrultusunda taslak yönetmelik hazırlanmış ve Hukuk Müşavirliğinin 
görüşü alınarak revize edilmiştir.

ÇSGB Sosyal Taraflar
STK

BİMER 
1801144402

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 2017 
Faaliyet Raporu
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Tablo 1: Hukuki Düzenlemeler ve Mevzuatın Uygulanması ve Güncellenmesine Yönelik Önlemler

Tablo 2 A: “Mevcut Kurumsal Yapıların Güçlendirilmesi ve Yeni Kurumsal Yapıların 
Oluşturulmasına Yönelik Önlemler” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet 

Tablo 2-B: “Mevcut Kurumsal Yapıların Güçlendirilmesi ve Yeni Kurumsal Yapıların 
Oluşturulmasına Yönelik Önlemler” Kapsamındaki Hedefler Çerçevesinde Öngörülen 
Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi 

Stratejiler

Stratejiler

1 ÇSGB 
(İŞKUR)

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programında yer alan temel 
politikaların takvimlendirildiği ve detaylandırıldığı “Çocuk İşçiliği ile 
Mücadele Ulusal Programı Faaliyet Planı” 25 Mayıs 2017 tarihinde Bakan 
oluruyla yürürlüğe girmiştir.

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı kapsamında programın 
izlenmesi için “Çocuk İşçiliği ile Mücadele İzleme ve Değerlendirme 
Kurulu” oluşturulmuştur. Kurul, ilk toplantısını 19 Aralık 2017 tarihinde 
gerçekleştirmiş ve Faaliyet Planında yer alan tedbirler değerlendirilmiştir.

Ulusal istihdam Stratejisi (UİS) 2017-2019 Eylem Planı 9 Temmuz 2017 
tarihinde YPK tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ulusal İstihdam 
Stratejisi içerisinde çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin olarak; 2023 
yılında özellikle sanayide, ağır ve tehlikeli işlerde, sokakta ve mevsimlik 
gezici geçici tarımda gerçekleşen çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin 
ortadan kaldırılarak, diğer alanlarda çocuk işçiliğinin yüzde 2’nin altına 
düşürülmesi hedeflenmiş olup bu kapsamda ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları, sosyal taraflar ve STK ile iş birliği içerisinde çalışmalar devam 
etmektedir. UİS eylem planlarında çocuk işçiliği ile ilgili 8 tedbirden 
2’si (6.2 ve 6.3 tedbirleri) tamamlanmış olup diğer tüm tedbirlere ilişkin 
çalışmalar (iş birliği protokolleri, toplantılar, eğitimler vb.) başlatılmış ve 
sürdürülmektedir.

Faaliyetler

Faaliyetler

Sorumlu
Kuruluş

Sorumlu
Kurum

1. Ulusal ve bölgesel 
düzeyde çocuk işçiliği 
ile mücadeleye yönelik 
yeni mekanizmalar 
oluşturulması ile mevcut 
mekanizma ve kurumların 
verimlilik ve etkinliklerinin 
artırılması

2. Çocuk işçiliği izleme 
ve değerlendirme 
mekanizmasının 
oluşturulması

4. Çocuk işçiliği ile ilgili 
ulusal veri tabanının 
zenginleştirilmesi

(2.7) Çocuk işçiliğinin yoğun olduğu illerde Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele Birimlerinin kurulması

(4.2) Çalışan çocukların izlenebilmesi için idari kayıt 
bazında düzenli ve karşılaştırılabilir veri toplanması ve 
ortak bir veri havuzunun oluşturulması

ÇSGB
(İŞKUR)

ÇSGB
(İŞKUR)

ÇSGB

(1.3) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının çocuk 
işçiliği ile mücadele çalışmalarının yaygınlaştırılması ve 
yereldeki ihtiyaçların ele alınarak illere özel yeni strateji, 
politika ve “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eylem Planları” 
geliştirilmesi

Valilikler
Sosyal Taraflar
Meslek Kuruluşları

ÇSGB
ASPB
İB
MEB
GSB

TÜİK
MEB
İB
SGK
ASPB

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
2017 Faaliyet 
Raporu

BİMER
1801144402

Destek Verecek
Kuruluşlar

Kaynak

Tablo 2: Mevcut Kurumsal Yapıların Güçlendirilmesi ve Yeni Kurumsal Yapıların Oluşturulmasına Yönelik 
Önlemler
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Stratejiler FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma Genel Müdürlüğü 
ortaklığında 2012-2015 yılları arasında Ordu ilinde başlatılan mevsimlik 
fındık tarımında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik çalışmalar, 
2015-2017 döneminde “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü 
Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı
Model Projesi” Ordu ilinin yanı sıra Düzce ve Sakarya illerine 
yaygınlaştırılarak sürdürülmüştür. 

ÇSGB koordinasyonunda, Adil Çalışma Derneği (FLA), Nestlé ve 
Türkiye’deki iki ana fındık tedarikçisi Balsu ve Olam-Progıda ile “İthal 
Tarım Ürünleri’nde Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması ve İstihdam 
Koşullarının İyileştirilmesi Amaçlı İş birliği: Türkiye’de Fındık Tedarik 
Zinciri’nde ABD Tarım Bakanlığı Kurallarının Uygulanması Pilot Projesi” 
kapsamında iş birliği yapılmaktadır. 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
2017 Faaliyet 
Raporu

BİMER 
Başvuru Numarası
1801144402

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
2017 Faaliyet 
Raporu

2

4

ÇSGB 
(İŞKUR)

ÇSGB Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
2017 Faaliyet 
Raporu

Özellikle mevsimlik fındık tarımında çalışan çocukların, çalışma 
hayatından uzaklaştırılarak eğitime yönlendirilmeleri amacıyla proje 
çalışmaları yürütülmektedir:

Bu projelerden ilki ÇSGB ile ILO ortaklığında yürütülen “Türkiye’de 
Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin 
Sona Erdirilmesi Model Projesi (2012-2017)”dir. Proje, Ordu, Sakarya, 
Düzce ve Şanlıurfa illerinde uygulanmıştır. 2013 ve 2017 yılları arasında 
uygulanan proje faaliyetleri kapsamında, yaşları 4-16 arasında değişen 
3.000’in üzerinde çocuk doğrudan destek faaliyetlerinden faydalanmış; 
bu yolla işten çekilmeleri sağlanmış ve/veya işe girişlerinin önüne 
geçilmiştir. 2017 hasat sezonu süresince ise 1.125 çocuğa ulaşılmış, bu 
çocuklar içerisinden stratejik müdahale faaliyetleri kapsamında 1.064 
çocuğa eğitim hizmetleri sağlanarak işten çekilmeleri sağlanmış ya da 
işe girişleri engellenmiştir. Geri kalan çocuklar ise diğer hizmetlerden 
yararlandırılmıştır. 

Ayrıca, toplam 1.050 mevsimlik tarım işçisi aileye ulaşılmış; bu aileler 
içerisinden 330 aileye bireysel danışmanlık sağlanmış, geriye kalan 
aileler grup danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinden faydalandırılmıştır.

Bir diğer proje ÇSGB, ILO, Adil İşçilik Derneği (FLA), Nestlé ve Türkiye’deki 
iki ana fındık tedarikçisi Balsu ve Olam-Progıda ortaklığında yürütülmüş 
olan “İthal Tarım Ürünlerinde Çocuk İşçiliğin Önlenmesi ve İstihdama 
İlişkin İyi Uygulamaların Sürdürülmesi Amaçlı İşbirliği: Türkiye’deki 
Fındık Tedarik Zincirinde USDA Uygulama Önerilerinin Denenmesi Pilot 
Projesi”dir. Proje, Kasım 201 - Mayıs 2018 yılları arasında Ordu, Sakarya ve 
Düzce illerinde bulunan yaklaşık 1,000 fındık tarlasında yürütülmüş olup 
tedarik zincirinde çocuk işçiliğinin önlenmesi amacını taşımaktadır. 

Aynı zamanda mevsimlik tarım işçileri açısından göç veren illerden 
Şanlıurfa ve Mardin’de de faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

“İthal Tarım Ürünleri’nde Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması ve 
İstihdam Koşullarının İyileştirilmesi Amaçlı İş birliği: Türkiye’de Fındık 
Tedarik Zinciri’nde ABD Tarım Bakanlığı Kurallarının Uygulanması 
Pilot Projesi” kapsamında Ordu, Düzce ve Sakarya illerinde bulunan 
yaklaşık 1.000 fındık tarlasında, aynı zamanda mevsimlik tarım işçileri 
açısından göç veren illerden Şanlıurfa ve Mardin’de de faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında Kurumsal Araştırma ile İşçi 
Profili Çıkarma araştırmaları yapılmıştır. İşçi Profili araştırması 95 
bahçede 93 farklı aile reisi ile yapılan görüşmelerle ulaşılan 478 işçinin 
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Stratejiler

1. Çocuk işçiliği ile 
mücadele konusunda 
en kötü biçimlerdeki 
çocuk işçiliğine öncelik 
verilerek farkındalık 
çalışmalarının artırılması

3. Çocuk hakları 
konusundaki farkındalığın 
artırılması

ÇSGB

MEB ASPB

(1.1) Çocuk İşçiliği ile Mücadele Kılavuzu ile çocuk, aile, 
öğretmen, öğretim üyesi, işveren, işçi, iş müfettişi, 
mülki idare amirleri, yerel yönetimler, kolluk kuvvetleri 
ve zabıta, tarım aracıları ile görsel ve yazılı medyaya 
yönelik özel bilgilendirme materyalleri hazırlanması ve 
yayımlanması

(3.4) Çocuk hakları ihmal ve istismarı konusunda aileleri 
bilgilendirici çalışmalar kapsamında MEB Aile Eğitimi 
Programlarının yaygınlaştırılması.

Sosyal Taraflar
ÇASGEM

BİMER 
Başvuru Numarası
1801144402

Faaliyetler Sorumlu
Kuruluş

Destek Verecek
Kuruluşlar

Stratejiler FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

demografik bilgisini içermektedir. Bu araştırmanın sonuçları 2017 yılı 
Ocak ayında tamamlanıp paylaşılmıştır. Temel veri araştırmasının üçüncü 
ayağı olan Topluluk Profili Araştırması ise 2017 yılının ilk yarısında 
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın sonuçları da 13 Nisan tarihinde ilgili 
kurumlarla paylaşılmıştır.

2017 yılı başında uygulamaya konulan 12 programlı teftişin 3’ü çocuk 
işçiliği bakımından riskli sektörlere yönelik olarak yürütülmeye başlanmış 
ancak son dönemde 1’i çocuk işçiliği biçiminden riskli sektörler olmak 
üzere 4 programlı teftiş daha eklenmiştir. Böylece 16 programlı teftişin 
4’ü çocuk işçiliği bakımından riskli sektörlere yönelik olmuştur. 

Yılsonu itibariyle çocuk işçiliği bakımından riskli 4 sektörde 458 teftiş 
yapılmış (toplam teftiş sayısı 6.526) ve bu teftişlerde 27.374 işçiye 
ulaşılmıştır (toplam ulaşılan işçi sayısı 406.157). Buna göre yılsonunda 
performans göstergesinde kümülatif olarak %12,3’lük bir orana 
ulaşılmış ve performans göstergesinin gerçekleşme oranı %76,9 olarak 
hesaplanmıştır. Son dönemde eklenen ilave programlı teftişler nedeniyle 
yıllık hedefe ulaşılamamıştır.

Tablo 3 A: “Farkındalık Artırıcı Önlemler” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet 

Tablo 3: Farkındalık Artırıcı Önlemler

Tablo 3-B: “Farkındalık Artırıcı Önlemler” Kapsamındaki Hedefler Çerçevesinde Öngörülen 
Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Stratejiler

1 ÇSGB Türkiye’de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk 
İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Model Projesi (2012-2017)” ve “İthal 
Tarım Ürünlerinde Çocuk İşçiliğin Önlenmesi ve İstihdama İlişkin İyi 
Uygulamaların Sürdürülmesi Amaçlı İşbirliği: Türkiye’deki Fındık Tedarik 
Zincirinde USDA Uygulama Önerilerinin Denenmesi Pilot Projesi” 
kapsamında aileler, bahçe sahipleri ve işverenlere yönelik eğitim 
ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmiş ve mevsimlik tarımda 
çalışan birçok çocuğun yaz okulları ve bilgilendirmeler yoluyla çalışma 
hayatından çekilerek eğitime yönlendirilmesi sağlanmıştır.  

ÇSGB tarafından çocuk işçiliğiyle mücadeleye ilişkin çalıştay, panel, 

FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak
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Stratejiler FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

kamu spotu ve basılı materyaller/yayınlar aracılığıyla çeşitli farkındalık 
artırma ve bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. Bu 
kapsamda; 
  
- Çocukların okula, ebeveynlerin işe gitmesi gerekliliğine vurgu 
yapan kamu spotu hazırlanmış olup halihazırda TV kanallarında 
yayınlanmaktadır. 
  
- Hazırlanan Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Öğretmen El Kitabı çoğaltılarak 
üniversiteler, okullar ve il müdürlüklerine dağıtılmakta ve özellikle 
öğretmenlerin bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. 

-  Hazırlanan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı Kitabı 
çoğaltılarak 81 ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine ve 
Bakanlıklara gönderilmiştir. Bunların dışında, talep halinde de gönderimi 
gerçekleştirilmektedir. 
  
-   Çocuk işçiliği konusuna dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı 
artırmak amacıyla her yıl 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 
Gününe yönelik afiş ve/veya broşürler hazırlanmakta ve 81 ildeki Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine gönderilmektedir. Ayrıca söz konusu 
afiş ve/veya broşürler il müdürlükleri tarafından yerel otoritelerle 
de paylaşılarak hem il müdürlüklerinin hem de yere otoritelerin 
bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.  
  
-  Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde, mevsimlik fındık 
tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik yerelde yürütülen 
proje çalışmaları yoluyla aileler, bahçe sahipleri ve tarım aracılarına 
yönelik çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda bilgilendirme çalışmaları 
yapılmaktadır.  

Bakanlıkça yürütülen bir diğer proje Güven Usta Karavanı Projesidir. 
Güvenlik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması çalışmaları 
kapsamında erken yaşta iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması 
ve çocukların meslek seçimi konusundaki farkındalıklarının arttırılması 
amacıyla “Güven Usta Karavanı Projesi” başlatılmıştır. Kasım ve Aralık 
2017’de Ankara, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, İzmir, Denizli ve Konya 
illerindeki 24 okul ziyaret edilerek, 12.148 öğrenciye ulaşılmış ve 15.000 
eğitim ve tanıtım materyali dağıtılmıştır.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından, ailelerin 
çeşitli alanlarda eğitilmelerine ilişkin yetişkin eğitimi odaklı aile 
eğitimi programı geliştirilmesine yönelik çalışmalar; ASPB, Diyanet 
İşleri Başkanlığı, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 2017 yılının Şubat 
ayında tamamlamıştır. Programın Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 
onay aşaması tamamlandıktan sonra aile eğitimi kursları başlayacaktır. 
Aile Eğitimi Programı modüler kitaplarının hazırlıkları devam etmektedir.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
2017 Faaliyet 
Raporu

CİMER
Başvuru Numarası
1801170885

CİMER başvuru 
numarası
1801241026

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
2017 Faaliyet 
Raporu

3 MEB MEB’e bağlı tüm okul ve kurumlarda aile eğitim çalışmaları 
sürdürülmektedir. Ailelerle yapılandırılmış eğitim programlarının yanı 
sıra bireysel danışma/rehberlik çalışmaları da yapılmaktadır. 

Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Eğitimi: Kalkınma Planı, ÇSGB Çocuk İşçiliğinin 
Önlenmesinde Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi, Ulusal 
İstihdam Stratejisi-İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi 
2015 Yılı Eylem planlarında yer alan ulusal öncelikler kapsamında, ÇSGB 
ile UNICEF arasında 2017-2018 dönemi için iki yıllık bir çalışma planı 
hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
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2.3.4. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon

2023 yılı vizyonu ile hazırlanan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programında, programın 
uygulamasının izlenmesinin, program ekinde yer alan eylem planı üzerinden, Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından, ÇSGB Çalışma Genel Müdürü 
başkanlığında biri Haziran diğeri Aralık ayında olmak üzere yılda iki kere gerçekleştirilecek 
Kurul toplantıları vasıtasıyla izlenip değerlendirileceği ifade edilmektedir. 

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı kapsamında programın izlenmesi için “Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele İzleme ve Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur. Kurul, ilk toplantısını 19 Aralık 
2017 tarihinde gerçekleştirmiş ve Faaliyet Planında yer alan tedbirleri değerlendirmiştir. 

Bu raporda, çocuk işçiliği ile mücadelenin etkinliğini artırmak hedefi kapsamında yılsonu 
itibariyle; çocuk işçiliği ile mücadele ulusal programının uygulanma oranının %10 olarak 
gerçekleştiği bilgisi yer almaktadır. 
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2.4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Ulusal Eylem Planı (2016-2020)
2.4.1 Genel Çerçeve

Türkiye’de kadına yönelik şiddet özellikle 1990’lı yıllarla birlikte görünürlük kazanmaya 
başlamıştır. Bu kapsamda Anayasa ve Medeni Kanun, İş Kanunu ve Ceza Kanunu gibi temel 
kanunlardaki temel düzenlemeler dışında Türkiye’de aile içindeki şiddetin önlenmesi amacını 
taşıyan ve aile içi şiddet kavramının ilk kez hukuksal bir metinde tanımlanmasını sağlayan 
yasal düzenleme 1998 tarihli “4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun”dur.

4320 sayılı Kanun’un kapsamını genişletmek ve daha etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla 
değişiklik yapılmış olsa da daha kapsamlı bir düzenlemeye duyulan ihtiyaç nedeniyle yeni bir 
yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, ilgili kurum ve kuruluşların katkı ve 
katılımlarıyla ASPB bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda “6284 sayılı Ailenin Korunması 
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” hazırlanmış ve 20 Mart 2012’de yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu Kanun’da “İstanbul Sözleşmesi” hükümleri de göz önüne alınmıştır. 

Yasal düzenlemeler dışında politik düzeyde de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda 
önemli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda önemli bir politika belgesi, oluşturduğu kapsamlı 
çerçeve ile 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi’dir. Genelge konuyla ilgili bir ulusal eylem 
planı hazırlanmasını öngörmesiyle ayrı bir noktada durmaktadır. Genelge’nin “Kadına Yönelik 
Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde Koordineli Çalışması Gereken 
Kurumlar” bölümünün “Hizmet Kurumları” alt başlığı 11 inci maddede “Kadından Sorumlu 
Devlet Bakanlığı koordinasyonunda bütün kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteleri, STKnı, 
özel sektör ve yerel yönetimleri de kapsayacak ‘2006-2010 Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi 
Eylem Planı hazırlanmalı’ ve uygulamaları takip edilmelidir.” hükmü yer almaktadır. 
Söz konusu hüküm çerçevesinde bu alandaki ilk ulusal eylem planı Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü (KSGM) koordinatörlüğünde , 2007 yılında “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele 
Ulusal Eylem Planı (2007-2010)” adı altında yayımlanmıştır.

2007-2010 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın 
uygulama süresinin dolmasıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, STK ve üniversitelerin kadın 
araştırmaları merkezlerinin katkı ve katılımları ile KSGM koordinasyonunda “Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015” hazırlanarak, uygulamaya konmuştur.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2012-2015)”nın ardından da  2016-
2020 dönemini kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)” 
yürürlüğe girmştir. Eylem Planı ASPB tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 
örgütleri ile üniversitelerin kadın araştırmaları merkezlerinin katkı ve katılımlarıyla, İstanbul 
Sözleşmesi başta olmak üzere taraf olunan ilgili uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat 
hükümleri, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2012-2015)” izleme ve 
değerlendirme toplantı raporları, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
konuya ilişkin araştırmaların sonuçları, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak 
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Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 
Raporu çıktıları ve son dönemde ortaya çıkan toplumsal ihtiyaç ve gelişmeler göz önünde 
bulundurularak KSGM koordinasyonunda hazırlanmıştır.

2.4.2.Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planındaki 
Genel Amaç ve Hedefler

Eylem Planının genel amacı, ülkemizde kadına yönelik her türlü şiddet ve ev içi şiddetin 
önlenmesi ve şiddet mağdurlarının etkin korunması için tüm taraflarla iş birliği içerisinde gerekli 
önlemlerin alınması ve uygulanmasıdır. 

Bu amaç altında beş hedef belirlenmiştir;
1. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularında 
mevzuatta düzenlemeler yapmak ve uygulamadaki aksaklıkları ortadan kaldırmak.

2. Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan 
kaldırılması amacıyla, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet 
konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümünü 
sağlamak.

3. Şiddete uğrayan ve uğrama tehlikesi bulunan kadınlara, varsa çocuklarına yönelik 
ulaşılabilir koruyucu ve önleyici hizmetlerin daha etkili verilmesi ve yaygınlaştırılması ile bu 
kişilerin sosyoekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak.

4. Şiddete uğrayan kadına, varsa çocuk/çocuklarına ve şiddet uygulayan ve uygulama 
ihtimali bulunanlara yönelik sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve uygulanmasını sağlamak.

5. Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi 
amacıyla kurum/kuruluş ve ilgili sektörler arası işbirliği mekanizmasını güçlendirmek ve 
politika geliştirmek.

2.4.3. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Alanındaki Hedef ve 
Faaliyetler

Eylem planında belirlenen 5 hedefin altında toplam 31 faaliyet yer almaktadır. Hedeflerden 1, 2, 
3 ve 4 No’lu hedeflerin altında yer alan 7 faaliyet aynı zamanda çocuğa karşı şiddetin önlenmesi 
için de etkili olabilecek faaliyetlerdir. Aşağıda çocuğa karşı şiddetin önlenmesi konusunda 
doğrudan etkili olabilecek hedef ve faaliyetler yer almaktadır. 

Durum analizi, ilgili Bakanlıkların faaliyet raporları ile BİMER/CİMER üzerinden yapılan 
başvurulara Milli Eğitim Bakanlığı, SB, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından gelen 
yanıtlarla hazırlanmıştır. 



67 

Tablo 1-A: Mevzuatta Düzenlemeler Yapmak ve Uygulamadaki Aksaklıkları Ortadan 
Kaldırmak Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Hedef 1 : Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularında mevzuatta 
düzenlemeler yapmak ve uygulamadaki aksaklıkları ortadan kaldırmak

FAALİYET 1.1
İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere kadının insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve belgeler 
çerçevesinde Anayasa ve ilgili temel Kanunlarda değişiklik yapılacaktır.

Sorumlu Kurum

ASPB 
(Koordinatör 
Kurum) 
AB 
ÇSGB
İB 
SB

2016-2018TBMM-KEFEK 
Avrupa Birliği Bakanlığı Dışişleri 
Bakanlığı 
Kamu Denetçiliği Kurumu 
MEB 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu İlgili Diğer Kamu Kurum ve 
Kuruluşları Üniversiteler 
Barolar 
İşveren Konfederasyonları 
STK

Oluşturulan çalışma grubu sayısı 
Çalışma grupları tarafından hazırlanan rapor 
sayısı 
Taranan kanun sayısı 
Taramalarda tespit edilen eksiklikler göz önüne 
alınarak hazırlanan yasa taslağı sayısı 
Yasalaşan taslak sayısı

İlgili Kurum Performans Göstergesi Süre

Tablo 1-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Faaliyetler

1.1 ASPB 
(Koordinatör 
Kurum) 
AB 
ÇSGB
İB 
SB

Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
Ulusal Eylem Planı 
(2016-2020) İzleme 
ve Değerlendirme 
Toplantısı Raporu 
(2016-2017)

Dışişleri Bakanlığı:
Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında Avrupa Konseyi (AK), 
Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
Platformlarında Dışişleri Bakanlığı tarafından aşağıdaki çalışmalar 
yürütülmüştür: 
- 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen BM III. Komite toplantılarında 
Türkiye tarafından ortak sunucu olunan karar tasarıları şunlardır: 

* Kadınların ve kızların ticareti (2016) 
*Kadın sünnetinin önlenmesi için küresel çabaların 
yoğunlaştırılması (2016) 
*Doğumla oluşan hastalıklara son vermek için çabaların 
yoğunlaştırılması (2016) 
*Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin önlenmesi ve 
ortadan kaldırılması için çabaların yoğunlaştırılması: Aile içi şiddet 
(2016) 
*Kız çocukları (2017) 
*Engelli Şahısların Hakları Sözleşmesi ve Ek İhtiyari Protokolü: 
Engelli kadın ve kızların durumu (2017) 

- BM İnsan Hakları Konseyi’nin 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen 32. 
ve 35. Oturumlarında ülkemiz tarafından ana/ortak sunucu olunan 
karar tasarıları şunlardır: 

*Vatandaşlığa sahip olma hakkı: kadınların mevzuatta ve 
uygulamada eşit vatandaşlık hakları (ana sunucu) (2016) 
*Kadın sünnetinin ortadan kaldırılması (2016) 
*Kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması (2016) 
*Kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik çabaların 
hızlandırılması: yerli kadınlar da dahil olmak üzere kadına karşı 
şiddeti önleme ve cevap verme (2016) 

Gerçekleştirilen FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak
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Faaliyetler Gerçekleştirilen FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

*Kadın ve kız çocuklarının tüm insan haklarından yararlanması 
bağlamında ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve şiddete 
dayalı ayrımcılığın çeşitli etkilerinin belirlenmesi (2016) 
*Tüm kız çocuklarının eşit eğitim hakkından yararlanması (2016) 
*Kadınlara karşı her türlü şiddetin önlenmesine yönelik çabaların 
hızlandırılması: kadın ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi 
ve şiddete tepki gösterilmesine erkeklerin ve erkek çocukların dahil 
edilmesi (2017) 
*Kadın ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi (2017) 
*Tüm kız çocuklarının eşit eğitim hakkından yararlanması (2017) 

- Türkiye’nin görev üstlendiği uluslararası pozisyonlar: 
*“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul 
Sözleşmesi)”nin taraf devletlerce uygulanmasını izlemek üzere iki 
ayaklı bir izleme sistemi oluşturulmuştur. 

AB:
Şiddet mağduru kadına yönelik önemli hak ve hizmetler öngören 
Mağdur Hakları Kanun Tasarısı çalışmaları devam etmektedir.  
Mağdur Hakları Kanun Tasarısının yasalaşmasıyla 139 il ve ilçede Adli 
Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulacaktır.  
Tasarının Haziran 2018’te yasalaşması öngörülmektedir3. 

İB:
6284 sayılı Kanun’un uygulaması, aile içi ve kadına karşı şiddet 
olaylarında hangi usul ve esaslara göre hareket edileceği konusunda 
ilgili alanda çalışan personelin bilgilendirilmesi amacıyla genelge 
yayınlanmıştır.

Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen kadına yönelik 
şiddet, aile içi şiddet ve suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklar 
ile ilgili kolluk uygulamalarına ilişkin “Kadına Yönelik Şiddet, Aile 
İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadelede Jandarmanın Görev Yetki 
ve Sorumlulukları Yönergesi” hazırlanarak Jandarma birimlerine 
dağıtılmıştır.

3  Aralık 2018 itibariyle henüz yasalaşmamıştır.
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Sorumlu Kurum

MEB
YÖK
Üniversiteler 

2016-2020AB 
ASPB
İB
SB
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu
STK

Okul öncesi eğitim programlarına ilişkin 
değerlendirme raporu hazırlanması
İncelenen eğitim materyali sayısı
Değişiklik yapılan eğitim materyali sayısı
Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik 
şiddet ve kadının insan hakları konularını 
kapsayan dersin verildiği fakülte/lisans 
programı sayısı
Fakülte/lisans programlarında dersi alan 
öğrenci sayısı
Seçmeli/zorunlu fakülte/lisans ders sayısı
Ders kapsamında fakülte/lisans 
programlarında hazırlanan proje/ etkinlik vb. 
sayısı
Sağlıklı iletişim, öfke kontrolü, stresle baş 
etme, davranış değişikliği eğitimi alan öğrenci/
kişi sayısı
Sağlıklı iletişim, öfke kontrolü, stresle baş 
etme, davranış değişikliği eğitimi verilen örgün 
ve yaygın eğitim programı sayısı

İlgili Kurum Performans Göstergesi Süre

Sorumlu Kurum

AB 
ASPB 
DİB
İB 
MEB 
SB 
TAA

2016-2020KB
TBB
Türkiye Belediyeler Birliği 
İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları 
Yerel Yönetimler
Üniversiteler 
Meslek Kuruluşları 
İşçi ve İşveren Konfederasyonları
Medya Kuruluşları 
STK

Hazırlanan eğitici el kitabı, katılımcı kitabı ve 
eğitici kılavuzu sayısı 
Düzenlenen eğitici eğitimi sayısı 
Eğitici eğitimi alan kişi sayısı 
Uzaktan eğitim programı oluşturulan kurum 
sayısı 
Uzaktan eğitim alan personel sayısı Eğiticilerin 
verdiği eğitim sayısı 
Eğiticiler tarafından verilen eğitimlere katılan 
personel sayısı ÷ toplam eğitim alması 
gereken personel sayısı
Eğitimlerin süresi 
Söz konusu eğitimleri hizmet içi eğitim 
programlarına dahil eden kurum sayısı 
Ön-test ve son-test ölçümü sonucunda ortaya 
çıkan değişim yüzdesi

İlgili Kurum Performans Göstergesi Süre

Tablo 2-A: Farkındalık Yaratma ve Zihniyet Dönüşümü Kapsamında Çocuğa Karşı Şiddet

Hedef 2 : Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç 
kazandırmak ve zihniyet dönüşümünü sağlamak

FAALİYET 2.2
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için 
eğitici eğitimleri yapılacak, eğitici havuzu oluşturulacak ve eğitimlerin sürekliliği sağlanacaktır.

FAALİYET 2.5
Okul öncesi eğitimden başlayarak örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde kadına yönelik şiddet ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği kapsamında mevcut eğitim müfredatları/ programları incelenerek, ihtiyaç duyulması halinde revize 
edilecek ve etkin uygulanması sağlanacaktır.
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Sorumlu Kurum

ASPB (Koordinatör 
kurum) 
Başbakanlık 
Afet ve Acil 
Durum Yönetimi 
Başkanlığı 
DİB
İB 
MEB

2016-2020TBMM-KEFEK 
AB 
SB 
İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları
Yerel Yönetimler 
Mülki İdareler
Üniversiteler 
İşçi ve İşveren Konfederasyonları
STK

Yürütülen çalışma sayısı 
Çalışmaların sonuç raporları 
16 -18 yaş evlilik oranındaki/sayısındaki 
değişim yüzdesi 
Okul terk oranındaki değişim yüzdesi

İlgili Kurum Performans Göstergesi Süre

FAALİYET 2.6
Erken yaşta ve/veya zorla evlendirmelerin önlenmesine dair ulusal ve yerel düzeyde çalışmalar yürütülecektir.

Tablo 2-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Faaliyetler

2.2 AB 
ASPB 
DİB
İB 
MEB 
SB 
TAA

Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
Ulusal Eylem Planı 
(2016-2020) İzleme 
ve Değerlendirme 
Toplantısı Raporu 
(2016-2017)

CİMER
Başvuru Numarası
1801195034

ASPB:
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve dağıtımı 
gerçekleştirilen broşürler güncellenmiştir. Bu kapsamda güncellenen 
broşürlerden Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele ve KSGM tanıtım broşürlerinin Türkçe-
İngilizce ve Arapça dillerinde basımı ve 81 il müdürlüğüne dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir.

ASPB’nin yararlanıcısı olduğu ve 2014-2016 yılları arasında yürütülen 
“Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi”nin İletişim Stratejisi kapsamında; 
yerel medya çalışanları, aile hekimleri, üniversite öğrencileri, 
akademisyenler, muhtarlar, kamu kurumu temsilcileri vb. farklı 
hedef gruplarına ilişkin kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık 
kazandırmak amacıyla Konya, Erzurum, Kırşehir, Eskişehir, Trabzon, 
Gaziantep, Antalya, Samsun, İstanbul ve Ankara’da 50 görünürlük 
toplantısı düzenlenmiş; söz konusu toplantılara toplamda 3.519 kişi 
katılım sağlamıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan ‘’Ailenin Korunması ve 
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının 
Sağlanması İşbirliği”  Protokolü kapsamında verilen eğitimlerin etki 
analizi çalışması gerçekleştirilmiş olup, Diyanet İşleri Başkanlığında 
17.10.2016 tarihinde düzenlenen sonuç paylaşım toplantısına katılım 
sağlanmıştır.

ASPB ile Milli Savunma Bakanlığı arasında “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 
Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün 
Artırılmasına Dair Protokol”  Temmuz 2013’te imzalanmıştır. Bu 
kapsamda TSK personeline yönelik farkındalık yaratma eğitimleri 
verilmeye devam edilmektedir. 

AB:
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve UNICEF işbirliğiyle Adli Görüşme 
Odalarının kullanılmasında görev alacak hakim, Cumhuriyet savcısı 
ve uzmanlara yönelik uygulamalı rol yapma (role-play ve  psikodrama  
etkinliklerinin ağırlıklı olduğu eğitim programı yürütülmektedir. 
9 grup halinde yürütülecek olan eğitim programının ilk 3 grubu4 

Gerçekleştirilen FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

4 Aralık 2018 sonu itibari ile eğitimler tamamlanmıştır.
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tamamlanmıştır.  
Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından; KSGM tarafından yürütülen ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın da paydaşı olduğu “Aile İçi Şiddetle 
Mücadele Projesi” kapsamında seçilen 26 pilot il Cumhuriyet 
Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ile Aile 
Mahkemelerinde görev yapan 102 yazı işleri müdürüne 18 - 22 Ocak 
2016 tarihleri arasında Antalya’da eğitim düzenlenmiştir. 

“Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında seçilen 26 pilot il 
Aile Mahkemelerinde görev yapan 116 sosyal çalışma görevlisine, 11-15 
Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara’da eğitim düzenlenmiştir. 

“Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında eğitici eğitimi alan 
26 pilot il Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçlan Soruşturma 
Bürosu ile Aile Mahkemelerinde görev yapan 12 yazı işleri müdürü 
ve Aile Mahkemelerinde görev yapan 15 sosyal çalışma görevlisine, 
25 - 26 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara’da “Aile içi Şiddetle Mücadele 
Projesi –AB Süpervizyon Eğitimi” düzenlenmiştir. 

Ankara’da Çocuk, Çocuk Ağır Ceza ve Aile Mahkemelerinde göreve 
yeni başlayan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılara yönelik 
eğitimler verilmiştir. Bu kapsamda; 18-23 Nisan 2016 tarihleri arasında 
33 kişiye, 25-30 Nisan 2016 tarihleri arasında 31 kişiye çocuk adalet 
sistemi, mağdur ve suça sürüklenen çocuklarla görüşme teknikleri, 
kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, aile ve çocuk 
mahkemeleri uygulamaları konularını içeren “Oryantasyon Eğitim 
Semineri” düzenlenmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi:  
Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi çalışmaları dahilinde Dış 
İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından; 26-30 Eylül 2016 
tarihinde 22 hakim ve Cumhuriyet savcısına yönelik eğitici eğitimi 
gerçekleştirilmiştir. 

İB: 
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Aile İçi Şiddetle Mücadele 
Projesi” kapsamında 2017 yılında 4.403 personele eğitim verilmiştir. 

2017-2018 Polislik Hazırlık Eğitimleri müfredatına “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği” konusu ders olarak konulmuştur. 
Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Yönetimi Bölüm Başkanlığı 
derslerine “Toplumsal Cinsiyet Hassasiyetli Yönetim Anlayışı” konusu 
ders olarak konulmuştur.

Jandarma Genel Komutanlığı:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim gören personelin 
İnsan Hakları dersi müfredatına, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
ve Çocuk Hakları” konusu ayrı bir ünite olarak ilave edilmiştir. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü:
İnsan ticaretiyle mücadele konusunda 2014 yılından itibaren ilgili 
kurum ve kuruluşların (başta ASPB, kolluk kuvvetleri, ÇSGB olmak 
üzere) bu alanda görev yapan personeline yönelik yürütülen projelerle 
çok sayıda eğitim, çalıştay ve eğitici eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 

SB:
Sağlık çalışanlarının farkındalıklarını ve müdahale kapasitelerinin 
arttırılması ve şiddet mağdurlarının sistem içinde ikincil 

Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
Ulusal Eylem Planı 
(2016-2020) İzleme 
ve Değerlendirme 
Toplantısı Raporu 
(2016-2017)



72 

Faaliyetler Gerçekleştirilen FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla hizmet içi eğitimler 
verilmektedir. 

Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından; 81 İl Sağlık Müdürlüğünde 
çalışan sağlık personeline yönelik eğitici eğitimleri düzenlenmiştir. Bu 
çerçevede 2016 yılında 178 kişiye, 2017 yılında 107 kişiye ulaşılmıştır. 
2015 yılında verilen eğitimlerle birlikte 81 ilde 437 kadına yönelik aile 
içi şiddet eğitimcisi yetiştirilmiştir. 

ÇİM’lerde çalışan sağlık personeline verilen Çocukla Adli Görüşmeci 
Sertifikalı Eğitim Programı, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından 
yürütülmekte olup, 2016 yılında 50, 2017 yılında 49 sağlık personeline 
eğitim verilmiştir.  

ÇPGD (0-6 yaş çocuğun psikososyal gelişimini destekleme) programı 
ile çocukların psikososyal izlemleri yapılmaktadır.  Kadına yönelik 
aile içi şiddet eğitimlerinde şiddet mağduru kadın ve beraberindeki 
çocuklara yönelik hizmetler anlatılmaktadır. 

2.5 MEB
YÖK
Üniversiteler

CİMER
Başvuru Numarası
1801241026

MEB:
Her yıl gereken planlamalar yapılarak rehberlik öğretmeni ataması 
gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde 32311 rehberlik öğretmeni 
bulunmaktadır.  Rehberlik hizmetleri kapsamında sınıf rehberlik 
programı uygulanmaktadır. Sınıf rehberlik programında yer alan 
etkinliklerde şiddetin önlenmesi için erken yaşta farkındalık 
oluşturma ve bilinçlendirme, cinsiyet eşitliği vb. konulara yönelik 
kazanımlar vardır. MEB tarafından yıllık rehberlik programlarına her 
tür ve kademedeki okullarda uygulanmak üzere genel hedef olarak 
madde bağımlılığı ve çocuk ihmal ve istismarını önleme başlıkları 
eklenmiştir. 

Her eğitim öğretim yılının başına okullarda yapılandırılmış çeşitli 
formlar uygulanmaktadır. Bireyi tanıma amaçlı geliştirilmiş bu 
formlardan elde edilen veriler doğrultusunda şiddete uğrayan ve risk 
altındaki öğrenciler tespit edilmekte ve bunlara yönelik koruyucu-
önleyici ve iyileştirici hizmetler sunulmaktadır. 

Öğrencileri şiddet olaylarına karşı korumak, onları güçlendirmek ve 
gelişimlerini desteklemek için hazırlanan sınıf rehberlik etkinlikleri 
eğitim öğretim yılı boyunca sınıf ortamlarında işlenmektedir.

Müfredat Temelli Çalışmalar (Matematik Dersi, Türkçe Dersi,   Bilişim 
Teknolojileri ve Yazılım Dersi,  Ortaöğretim Temel Dinî Bilgiler Dersi,  
Ortaöğretim  Peygamberimizin Hayatı Dersi,  Çağdaş Türk ve Dünya 
Tarihi Dersi,  Coğrafya Dersi,  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi,  Temel 
Dinî Bilgiler (İslam 1-2) Dersi,  Sosyal Bilgiler Dersi,  İnsan Hakları, 
Yurttaşlık  ve Demokrasi Dersi,  Hukuk ve Adalet Dersi,  Hayat Bilgisi 
Dersi)  kapsamında her türde ve kademede okulda   çocuk ihmal 
ve istismarını önleme ve çocuk haklarına dönük ünite/tema/konu/
kazanımları eğitim/öğretim programlarına eklenmiş, ders kitaplarında 
yer alması sağlanmıştır.
 
Hizmetiçi Eğitim çalışmaları kapsamında 2017 yılı içinde “Pansiyon 
Güvenliğinin Psikososyal Boyutu” isimli eğitim programı hazırlanarak 
tüm ülkede yaygınlaştırılmıştır. Öncelikle pansiyonu olan okullarda 
yaygınlaştırılan bu programda şiddet ve istismarı engellemeye 
yönelik bilgilendirme, müdahale ve bildirime dair farkındalık 
yaratmak amaçlanmıştır. Eğitim materyalleri ve planları hazırlanarak 
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illere ulaştırılmıştır. Eğitim görevlisi olarak daha önce eğitime alınan 
rehberlik öğretmenleri görev almışlardır. Eğitim çalışmaları sırasında 
611 rehberlik öğretmeni eğitimci olarak görev almıştır. Tüm ülkede 
4504 idareci ve 41953 öğretmene ulaşılmıştır.  

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü:
Okullarda uygulanan Rehberlik Etkinlikleri kapsamında, toplumsal 
cinsiyet, aile içi şiddet, cinsiyet eşitsizliği gibi konular ele 
alınmaktadır.

“Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji 
ve Eylem Planı” çerçevesinde çocuklara ve kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi ile ilgili veli, öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirilmektedir. (Şiddet ve Saldırganlığın Nedeni, 
Öfke Kontrolü, Medyanın Şiddet Üzerindeki Etkisi, Davranış 
Bozuklukları, Zararlı Alışkanlıklar-Risklerden Korunma, Televizyonda 
Şiddet İçerikli Filmler ve Güvenli İnternet Kullanımı, Aile İçi İletişim). 

Yürütülmekte olan “Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi”nin 
alt bileşenlerinde aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi 
konular da ele alınmaktadır. 

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kılavuzu” 
hazırlanmış ve basımı gerçekleştirilerek rehberlik öğretmenlerine 
ulaştırılmıştır. 

Okullarda gerçekleştirilen şiddeti önleme çalışmaları kapsamında 
887.735 veliye ulaşılmıştır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri 
tarafından şiddeti önleme çalışmaları kapsamında 1.442 ilkokul, 1.257 
ortaokul, 999 lisede toplam 28.005 öğretmen, 3.639 idareci, 302.789 
öğrenci, 101.841 veli ve 2.830 rehberlik öğretmenine ulaşılmıştır.

İB: 
Aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet konusunda farkındalığın 
artırılmasını sağlamak ve bu alanda yapılan mücadelede yeni 
stratejiler belirlemek amacıyla 2-4 Mart 2017 tarihlerinde Polis 
Akademisi işbirliğinde Ankara’da, “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle 
Mücadele Konferansı” düzenlenmiştir.

Aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda farkındalığın artırılmasını 
sağlamak, elektronik kelepçe kullanımı, şiddet uygulayanların 
rehabilite edilmesi konuları başta olmak üzere bu alanda yapılacak 
mücadelede yeni stratejiler belirlemek amacıyla 2017 yılı Temmuz 
ve Ağustos aylarında “Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve 
İzmir” illerinde çalışma ziyaretleri ve toplantılar yapılmıştır. 

DİB:
2016-2017 yıllarında “kadına yönelik şiddet, töre cinayetleri, kız 
çocuklarının eğitimi, kadın hakları, İslam ve kadın” gibi konularda 
2785 sosyal ve kültürel içerikli dinî faaliyet düzenlenmiş, 12.868 vaaz 
verilmiş, 80 hutbe okutulmuştur. 

Bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne katkı sağlanması ve çocuk 
istismarına dikkat çekmek amacıyla Sinop, Bartın ve Zonguldak 
illerinde “özel hayatın sınırları” konusunda ailelere yönelik seminerler 
2016 yılı Aralık ayında düzenlenmiştir. 

2017 yılı “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet Mücadele Günü” etkinlikleri 

Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
Ulusal Eylem Planı 
(2016-2020) İzleme 
ve Değerlendirme 
Toplantısı Raporu 
(2016-2017)
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2008-2013 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Ulusal 
Eylem Planı  
İzleme ve 
değerlendirme 
toplantıları 2013 
yılı birleşik raporu 

2.6 ASPB 
(Koordinatör 
kurum) 
Başbakanlık 
Afet ve 
Acil Durum 
Yönetimi 
Başkanlığı 
DİB
İB 
MEB

Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
Ulusal Eylem Planı 
(2016-2020) İzleme 
ve Değerlendirme 
Toplantısı Raporu 
(2016-2017)

ASPB:
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Çocukların ve gençlerin 
öncelikle sağlıklı gelişimini temin etmek; risklere karşı güçlü ve 
duyarlı nesiller yetiştirmek üzere koruyucu ve önleyici çalışmalar 
yürütülmektedir. 
Bu kapsamda KSGM işbirliğinde; Kars, Iğdır, Ağrı, Mardin, 
Şanlıurfa, İzmir Kiraz İlçesi, Diyarbakır ve Antalya İllerinde “Erken 
Yaşta Evliliklerle Mücadele İl Değerlendirme Saha Ziyaretleri” 
düzenlenmiştir. Yapılan ziyaretler doğrultusunda Mardin, Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinde Erken Yaşta Evliliklerle 
Mücadeleye İlişkin İl Eylem Planı hazırlanmasına; Antalya’da ise Erken 
Yaşta Evliliklerle Mücadele İl Faaliyet Planı hazırlanmasına rehberlik 
edilmiştir. 
İzmir/ Kiraz ilçesinde gerçekleşen ve ulusal basına yansıyan erken 
yaşta evliliklerin oluşturduğu sorunların çözümüne yönelik ilçe 
koordinasyon kurulu kurulmuş ve üç günlük program çerçevesinde 
İlçe koordinasyon yöneticilerine ve uygulayıcı personele eğitimler 
verilmiştir. Eğitim kapsamında ilçenin çocuk koruma alanında risk 
haritasının oluşturulması ve oluşturulan risk haritasına ilişkin olarak 
ilçe çocuk koruma strateji belgesinin hazırlanması için örnek çalışma 
yapılmıştır. 

KSGM:
“Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı (2018-2023)”nın hazırlanmasına yönelik çalışmalar 
yürütülmüştür. Bu çerçevede, 12-13 Temmuz 2017 tarihlerinde kamu 
kurumları, STK ve üniversitelerle tarama toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıda gelen görüşler doğrultusunda bir taslak strateji belgesi 
ve eylem planı hazırlanmış olup; 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde 
gerçekleştirilen toplantılarda kamu kurumları, STK ve üniversitelerle 
paylaşılmıştır. Gelen görüşler doğrultusunda taslak değerlendirilmiş 

ve çalışmaları kapsamında sorunların çözümünde uzman desteğinden 
yararlanılması bilinciyle vatandaşlara yerinde ve doğru dinî bilgi 
vermek amacı benimsenerek; 11-27 Aralık 2017 tarihleri arasında 
Aydın, Bartın, Kilis, Kütahya, Mersin ve Sinop olmak üzere 6 ilde “Aile 
İçi İletişim Problemleri ve Çözüm Odaklı Yaklaşımlar” konulu ikili 
konferans programları ve Ankara’da bir panel düzenlenmiştir. 

YÖK:
21.06.2012 tarihinde ASPB ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
arasında imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin tarafların 
yükümlülükleri arasında üniversitelerin tüm fakülte ve 
yüksekokullarının müfredatlarında toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
kadına yönelik şiddet konularının yer alması yönünde bilgilendirme 
yapılmıştır.  

Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet eşitliği konularında 
üniversitelerin sorumlu olduğu konularda yapılan çalışmaların 
tespiti amacıyla YÖK tarafından,  BÜKÇAM’ın  işbirliği ile bir çalışma 
yürütülmüştür. Çalışmanın amacı üniversitelerin “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ve Kadına Yönelik Mücadele” ile ilgili olarak yapmakta 
olduğu çalışmalarla ilgili olarak düzenli ve sürekli “online” bilgi 
toplanmasıdır. Bu çalışma çerçevesinde YÖK tarafından Türkiye’deki 
bütün üniversitelere 2 bilgi toplama formu gönderilmiştir. 117
 üniversiteden gelen yanıtlar merkez ekibi tarafından analiz edilmiş, 
her iki konuda ayrı ayrı birer rapor hazırlanarak 2011 yılında YÖK’e ve 
KSGM’ye sunulmuştur. 
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İB
MSB
SB
Yerel Yönetimler
STK

DİB
Üniversiteler

Gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması
Bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyetlere katılan kadın/çocuk sayısı
Rehabilitasyon ve psikososyal destek 
sistemlerinin oluşturulması

2016-2020

2016-2020

MEB 
SB 
Yerel Yönetimler
Üniversiteler
STK

Geliştirilen program sayısı
Programlardan faydalanan çocuk sayısı

İlgili Kurum

İlgili Kurum

Performans Göstergesi
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ve resmi yazı ile ilgili taraflara görüşe gönderilmiş olup; gelen 
görüşler doğrultusunda taslağa imza süreci öncesi son hali 
verilmiştir. 

DİB:
2016-2017 yıllarında “Erken yaşta/zorla evlilik” konulu 38 sosyal ve 
kültürel içerikli dinî faaliyet düzenlenmiş ve 50 vaaz verilmiştir. 

Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların 
evlilik işlemlerinde Türk Medeni Kanunu hükümlerinin mutlak suretle 
işletilmesi hususunda valiliklere bilgilendirme yapılmıştır. Söz 
konusu Kanun hükümlerine aykırı evlilik işlemlerinin tespiti halinde 
bu hususlar ilgili kolluk ve adli birimlerin bilgilerine sunulmaktadır. 
Erken yaşta ve zorla evliliklerden doğan mağduriyetlerden insan 
ticareti kapsamına girenler hususunda sorumlu ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarla birlikte işbirliği halinde çalışmalar yürütülecektir. 

17.03.2016 tarihli İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların 
Korunması Hakkında Yönetmelik’in 17’inci maddesi gereğince 
kişilerin zorla evlendirilmeleri de insan ticareti suçu kapsamında 
değerlendirilebilecek vakalar arasında sıralanmıştır.

CİMER 
Başvuru Numarası  
1801195034

Tablo 3-A: Koruyucu ve Önleyici Hizmet Sunumu ve Şiddet Mağdurlarının Güçlenmesi 
Kapsamında Çocuğa Karşı Şiddet

Hedef 3: Şiddete uğrayan ve uğrama tehlikesi bulunan kadınlara, varsa çocuklarına yönelik ulaşılabilir koruyucu ve 
önleyici hizmetlerin daha etkili verilmesi ve yaygınlaştırılması ile bu kişilerin sosyoekonomik olarak güçlenmelerini 
sağlamak.

FAALİYET 3.7
Şiddet mağduru kadınlar ile birlikte birimlerden hizmet alan şiddet mağduru/tanığı çocuklara yönelik psikososyal 
destek programları geliştirilecek ve uygulanacaktır.

Faaliyet 3.8
Mülteci ve sığınmacı kadın ve çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlerden faydalanmaları sağlanacaktır.
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Faaliyetler

3.7

3.8 ASPB 
(Koordinatör 
Kurum)
AB
İB
MSB
SB
Yerel 
Yönetimler
STK

Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
Ulusal Eylem Planı 
(2016-2020) İzleme 
ve Değerlendirme 
Toplantusu Raporu 
(2016-2017)

CİMER 
Başvuru Numarası
1801168747

CİMER
Başvuru Numarası
1801195034

KSGM:
“Yabancı Uyruklu Şiddet Mağduru Kadınlar Hakkında Yapılacak 
İş ve İşlemlere İlişkin Esaslar” hazırlanmış olup uygulama birliği 
sağlanması amacıyla 81 İle dağıtımı sağlanmıştır. Bu kapsamda, 
şiddete maruz kalan kadın ve beraberindeki çocuklarının ŞÖNİM ve 
kadın konukevi hizmetlerinden yararlandırılması sağlanmaktadır.  

30 Kasım-1 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da kadın konukevi 
müdürlerine yönelik olarak düzenlenen  “Uluslararası Mülteci Hukuku 
ve Mülteci Kadınların Korunması Çalıştayı”  gerçekleştirilmiştir. 
Çalıştayda Türkiye’de uluslararası korumanın yasal çerçevesi, 
uluslararası mülteci hukukunun genel perspektifleri, insan ticareti 
koruma mekanizmaları ve sahada karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde yürütülen “Suriyeli Mülteci 
Krizinin Etkilerini Hafifletilmesi İçin Türkiye’deki Ulusal Kurumların 
Desteklenmesi” projesi toplantılarına katılım sağlanmaktadır. 

SB Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı tarafından Göçmen Sağlığı Merkezlerinde yer alan Kadın 
Danışma Merkezlerinde mülteci ve sığınmacı kadın ve çocuklara 
yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler sunulmaktadır. 

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun ile özellikle şiddete uğrayan veya şiddete uğrama 
tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı 
takip mağduru olan mülteci ve sığınmacı kadın ve çocuklarda dâhil 
kişilere yönelik etkin “koruyucu ve önleyici tedbirlerin” alınması ve 
uygulanması için; 81 İl Emniyet Müdürlüğü aile içi ve kadına yönelik 
şiddetle mücadele alanında görevli personele alan eğitimi vermek 
üzere, BM Nüfus Fonu ile İB arasında imzalanan Protokol kapsamında, 
243 Emniyet personeline “eğitici eğitimleri” verilmiştir.

Göç İşleri Genel Müdürlüğü ve BMMYK iş birliğinde yürütülen “Veri 
Güncelleme Projesi” kapsamında bu kişilerin tespitine yönelik illerde 
koruma masaları oluşturulmuştur. Ülkemizde bulunan uluslararası 

ASPB 
(Koordinatör 
Kurum)
AB
İB
MSB
SB
Yerel 
Yönetimler
STK

CİMER 
Başvuru Numarası
1801195034

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun ile özellikle şiddete uğrayan veya şiddete uğrama 
tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı 
takip mağduru olan mülteci ve sığınmacı kadın ve çocuklarda dâhil 
kişilere yönelik etkin “koruyucu ve önleyici tedbirlerin” alınması ve 
uygulanması için; 81 İl Emniyet Müdürlüğü aile içi ve kadına yönelik 
şiddetle mücadele alanında görevli personele alan eğitimi vermek 
üzere, BM Nüfus Fonu ile İB arasında imzalanan Protokol kapsamında, 
243 Emniyet personeline “eğitici eğitimleri” verilmiştir.

“Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında erkeklere yönelik 
farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümü sağlamak amacıyla 
çalışmalar yürütülecektir.” faaliyetine istinaden ASPB ile Milli 
Savunma Bakanlığı arasında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal 
Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına 
Dair Protokol”  Temmuz 2013’te imzalanmıştır. Bu kapsamda TSK 
personeline yönelik farkındalık yaratma eğitimleri verilmeye devam 
edilmektedir. 

Gerçekleştirilen FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

Tablo 3-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi
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Sorumlu Kurum

ASPB
MEB
SB

AB 
Yerel Yönetimler
STK

2016-2020Geliştirilen program sayısı
Programlardan faydalanan çocuk sayısı

İlgili Kurum Performans Göstergesi Süre

Faaliyetler Gerçekleştirilen FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

koruma kapsamındaki yabacıların üçüncü ülkelere yerleştirilme 
süresinde bahse konu kitleye öncelik verilmektedir. 81 İl Valiliği 
bünyesinde oluşturulan Komisyon (Komisyon üyeleri arasında İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü temsilcisi haricinde İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet 
Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarından da temsilci bulunmaktadır.) tarafından 
üçüncü ülkelere yerleşecek yabancılar belirlenirken özel ihtiyaç 
sahiplerine öncelik verilmektedir. 

Mevcut durumda, refakatsiz çocukların barındırılması ve yaş tespiti 
işlemlerinin daha verimli ve hızlı yürütülebilmesi için Çalışma, Sosyal 
Hizmetler ve Aile Bakanlığı başta olmak üzere ilgili birimlerle toplantı 
ve çalıştaylar gerçekleştirilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı:
2016 yılında Türkiye’de bulunan mültecileri aile, çocuk ve gençlik 
konularında bilgilendirmek üzere 60 bin adet Arapça broşür basılıp 
ilgili müftülüklere dağıtılmak üzere gönderilmiştir. Dini referanslarla 
hazırlanan ve eşler arasında iletişim, çocuk ve gençlik psikolojisi 
konularının ele alındığı bu broşürlerle, mülteci aile fertlerinin 
sağlıklı iletişim becerileri geliştirmesine katkıda bulunulması 
amaçlanmaktadır.

Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
Ulusal Eylem Planı 
(2016-2020) İzleme 
ve Değerlendirme 
Toplantısı Raporu 
(2016-2017)

Tablo 4-A: Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Uygulanması” Kapsamında Çocuğa Karşı 
Şiddet

Hedef 4 : Şiddete uğrayan kadına, varsa çocuk/çocuklarına ve şiddet uygulayan ve uygulama ihtimali bulunanlara 
yönelik sağlık hizmetlerinin düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlamak

FAALİYET 4.4
Şiddete  uğrayan,  tanık  olan  çocuklar  ile  şiddete  meyilli  veya  şiddet  davranışı  gösteren  çocuklara  yönelik  
özel  terapi  ve  rehabilitasyon  programları  uygulanacaktır.

Tablo 4-B: İlgili Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Faaliyetler

4.4 ASPB
MEB
SB

CİMER
Başvuru Numarası
1801168747

Cinsel şiddet mağduru çocuklara Kamu Hastaneleri bünyesindeki 
Çocuk İzlem Merkezlerinde hizmet verilmektedir. 

Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “0-6 Çocuğun 
Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı” kapsamında çocukların 
psikososyal izlemleri yapılmaktadır. 

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Programı kapsamında 
verilen eğitimler ile sağlık personeline, şiddet mağduru kadın ve 
beraberindeki çocuklara yönelik sunulacak hizmetler, faydalanacağı 

Gerçekleştirilen FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak
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Faaliyetler Gerçekleştirilen FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

destek hizmetler ve ilgili kurumlar hakkında bilgi verilmektedir.

MEB’e bağlı okullarda aile içi şiddet mağduru öğrencilere yönelik 
önleyici ve gelişimsel hizmetler kapsamında çocuk hakları, hak 
ve sorumluluklar, şiddet ve zorbalıkla ilgili bireysel ve grup 
rehberliği çalışmaları gerçekleştirilmektedir. İyileştirici hizmetler 
kapsamında  psikososyal destek sunulmaktadır.  Psikososyal destek 
bireysel veya olayın mahiyetine göre grup çalışması şeklinde 
gerçekleştirilmektedir. 

Destek hizmetleri kapsamında veli ve öğretmenlere yönelik 
çocuk hakları, şiddet ve zorbalıkla ilgili müşavirlik çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. Gerektiğinde ilgili kuruluşlarla iş birliği 
yapılarak izleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

Bu kapsamda çalışmaların etkililiğini arttırmak için ihtiyaç dahilinde 
düzenlemeler yapılmaktadır. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 
kapsamında hakkında koruyucu ve destekleyici danışmanlık tedbiri 
kararı verilen çocuklara ve danışmanlık tedbir kararı alınmış çocuğun 
bakımından sorumlu olan kimselere, çocuk yetiştirme konusunda; 
çocuklara ise eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde 
yol göstermeye yönelik hizmet sunulur. Sunulan bu hizmet 10 Kasım 
2017 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmış olan Millî Eğitim Bakanlığı 
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.

Ceza infaz kurumlarında intiharı önlemeye yönelik çalışma yapan 
çeşitli unvanlardaki 18 personelin katılımıyla “İntihar ve Kendine 
Zarar Verme Davranışlarını Önleme” çalıştayı; 34 personelin 
katılımıyla da ceza infaz kurumlarında hükümlü-tutuklu kadınların 
yanlarında kalan 0-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik değerlendirme 
çalıştayı düzenlenmiştir. 
 
2017 yılında ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü/ 
tutuklularla çalışan personele yönelik olarak eğitim programı 
geliştirilmiştir. Eğitim modülü geliştirme çalışmaları kapsamında 
toplam 97 personelin katılımıyla 5 farklı çalıştay düzenlenmiştir. 

2018 yılında kadın hükümlü/tutuklularla çalışan tüm personele kitle 
eğitimleri şeklinde süreklilik arz edecek şekilde yaygınlaştırılacaktır.
 
Ceza infaz kurumlarına anne ve babalarını ziyarete gelen çocuklara 
yönelik infaz koruma memurlarının farkındalık kazanmasını 
hedefleyen, çocuklara yönelik davranış biçimlerine yönelik yönerge ve 
görsel içeriğe sahip kitapçık hazırlanmış ve basımı yapılmıştır. 

AB Strateji 
Geliştirme 
Başkanlığı 2017 yılı 
Bakanlık Faaliyet 
raporu 
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2.4.4 İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon

Eylem Planı’nda izleme ve değerlendirmeye ilişkin bir bölüm öngörülmüş olup, Plan’ın 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, sorumlu kurum ve kuruluşların katkı ve 
destekleriyle yürütüleceği ifade edilmiştir. 

Ulusal Eylem Planı’nda yer verilen faaliyetlerin izlenmesine ilişkin olarak Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü tarafından bir “rapor formatı” oluşturulacağı, belirlenen raporlama formatı 
çerçevesinde Eylem Planında sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşların hazırlayacakları 
raporları yılda bir kez KSGM’ye göndereceği belirtilmektedir. Sorumlu kuruluşların sunduğu 
raporlar, KSGM tarafından derlenerek, yıllık “İzleme Raporu” hazırlanacak ve Bakanlık internet 
sayfasında yayınlanacaktır.

Bu kapsamda hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporları  

https://kadininstatusu.aile.gov.tr/izleme-ve-degerlendirme-raporlari web adresinde yer 
almaktadır. 

Bu sitede yer alan ilgili raporlar şu şekilde sıralanabilir:
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2017 izleme ve değerlendirme 
Raporu

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı Haziran 2014 Haziran 2015 
Birleşik Raporu

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı Temmuz 2012 Aralık 2013 Birleşik 
Raporu

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2010 Yılı Birleşik Raporu

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2009 Yılı Birleşik Raporu
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2.5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal 
Eylem Planı  2008-2013

2.5.1. Genel Çerçeve

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı, 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu 
Kalkınma Planı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Avrupa Birliği 
Müktesebatı ve Milenyum Kalkınma Hedefleri gibi üst politika belgelerindeki toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin geliştirilmesine dair düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı’nın hazırlık sürecinde; ilgili paydaşlarla 
Türkiye’deki kadınların yetki ve karar alma sürecine katılımı, eğitim, sağlık ve istihdam gibi 
alanlarda yaşadığı sorunlara ilişkin görüşlerini de  içeren bir rapor hazırlanmıştır. Politika 
dokümanlarının hazırlanması sürecinde ilgili kamu kurumları, meslek kuruluşları ve STK 
temsilcilerinden oluşan 6 ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışmaları takiben Kadın ve 
Aileden Sorumlu Devlet Bakanının onayının ardından Ulusal Eylem Planı Taslağının sunumu 
yapılmış ve uygulama aşamasına geçilmiştir. 
Ulusal Eylem Planı ülkemizde yasalara rağmen uygulamada varlığını sürdüren ve pek 
çok göstergede belirgin bir şekilde göz önüne gelen toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin 
giderilmesinde önemli bir araç olması beklentisi ile hazırlanmıştır. Plan’da nihai hedefin kadına 
karşı ayrımcılığı önlemek ve kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek olduğu 
ifade edilmektedir.  

Dokümanın giriş bölümünde çalışmanın gereklilikleri ve hazırlık süreçleri hakkında bilgi verilmiş, 
ikinci bölümünde; Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin gelişmelere, uygulanan 
politikalara, mevcut yasal çerçeve ve kurumsal mekanizmaların mevcut yapısına değinilmiştir. 
Üçüncü bölümde; toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi hususu ele alınarak bu kapsamda 
konu başlıkları itibariyle mevcut durum, eylem için hedef ve stratejilere yer verilmiş ve dördüncü 
bölümde sorumluluklar, izleme ve değerlendirme ile iletişim üzerine durulmuştur.

Toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı 2008-2013’ten sonra Kadının Güçlenmesi Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023) adı ile hazırlanmıştır. 2018-2023 yıllarını kapsayacak 
şekilde hazırlanan plan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, STKnın, 
meslek kuruluşlarının, özel sektörün ve ilgili diğer kuruluşların kadınların güçlenmesine yönelik 
yapacakları çalışmaları içeren bir doküman olarak düzenlenmiştir. Kadının Güçlenmesi Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023) eğitim, sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmalarına 
katılım ve medya olmak üzere  beş temel politika eksenine ilişkin mevcut durum, temel amaç, 
hedefler, stratejiler ve faaliyetleri kapsamaktadır.

Bu analiz çalışması 2018 yılında hazırlandığı için 2018 – 2013 eylemlerini kapsayan   Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı durum analizi çalışmasına alınmamış, bu kapsamda 2008 – 2013 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı değerlendirilmiştir.
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2.5.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesine Yönelik 
Hedefler

Eylem planında cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Türkiye’deki kadınların ve 
erkeklerin mevcut durumuna ilişkin olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir analiz temelinde eylem 
hedefleri ve stratejileri 8 başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar altında toplam 24 hedef 
belirlenmiştir. 

2007-2010 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem 
Planı’nda “toplumsal farkındalık ve zihniyet dönüşümü”, “kadının sosyo-ekonomik konumunun 
güçlendirilmesi”, “koruyucu hizmetler”, “tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri” ve “sektörler 
arası işbirliği” olmak üzere 6 temel alanda iyileştirmeler hedeflenmiştir. Bu nedenle Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planında şiddet konusu ayrı bir başlık altında ele alınmamıştır.

1. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi
Hedef 1: Kadınların İlerlemesini Sağlayacak Kurumsal Mekanizmalar Oluşturulacak, Var olan 
Mekanizmaların Kapasiteleri Güçlendirilecektir.
Hedef 2: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda erkeklerin farkındalığı ve 
duyarlılığı artırılacaktır.

2 Eğitim
Hedef 1:  9. Kalkınma Planı Hedefleri Dahilinde Eğitimin Her Kademesinde Kız Çocuklarının 
Okullulaşma Oranları (kayıt, devam ve tamamlama) Arttırılacaktır.
Hedef 2: Eğitimin her kademesinde fiziki ve teknik kapasite artırılacaktır.
Hedef 3: Yetişkinler arasında “Kadın Okuryazarlığı” artırılacaktır.
Hedef 4: Eğitimciler, eğitim programları ve materyalleri “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”ne duyarlı 
hale getirilecektir.

3. Ekonomi
Hedef 1: 9.Kalkınma Planı hedefleri dahilinde tüm taraflarca kadın istihdamının artırılmasına 
yönelik çalışmalara hız verilecektir.
Hedef 2: Kırsal kesimdeki kadınların ekonomik konumları iyileştirilecektir.
Hedef 3: İşgücü piyasasında cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele edilecek, kadın ve erkek arasında 
ücret farklılıklarının azaltılması sağlanacaktır.

4. Yoksulluk
Hedef 1: İstihdam dışında kalan yoksul kadınların konumlarını iyileştirici çalışmalar 
yapılacaktır.
Hedef 2: Yoksullukla mücadele eden sorumlu kuruluşlar arasında koordinasyon 
güçlendirilecektir.

5. Yetki ve Karar Alma Mekanizmaları
Hedef 1: Yetki ve Karar Alma Süreçlerinde Kadın Temsiliyetinin Artırılması İçin Farkındalık 
Yaratılacak, Bilgi ve Bilinç Düzeyi Artırılacaktır
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Hedef 2: Kadınların siyasal hayata katılımı ile yetki ve karar alma süreçlerinde yer almasına 
katkı-da bulunacak düzenlemeler yapılacaktır.
Hedef 3: Kamu politikaları kadın-erkek eşitliğini sağlar hale getirilecektir.

6. Sağlık
Hedef 1: Kadınların sağlık hizmetlerine erişim koşulları ve verilen hizmetlerin kalitesinin 
iyileştirilmesi için politika geliştirme dahil gereken tüm önlemler alınacaktır.
Hedef 2: Sağlık konusunda doğru davranış ve tutum geliştirilecektir.
Hedef 3: Kadın sağlığına ilişkin araştırmalar, bilimsel çalışmalar ve bilgiler yaygınlaştırılacaktır.

7. Medya
Hedef 1: Medyada toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın geliştirilmesi ve medyadaki 
cinsiyetçi temsillerin dönüştürülmesi için sektörde çalışanların (her kademede) ve ilerleyen 
dönemde çalışma potansiyeline sahip olan bireylerin konuya ilişkin farkındalıkları arttırılacak 
ve uygulamalar izlenecektir.
Hedef 2: Medya sektöründe çalışan kadın oranı ve karar alma noktalarında temsiliyetleri 
arttırılacaktır.
Hedef 3: Kadınların internet ve bilgisayar gibi yeni iletişim teknolojilerini de kapsayacak 
şekilde tüm iletişim araçlarına erişimi ve kullanabilirliği arttırılacaktır.

8. Çevre
Hedef 1: Çevre verilerinin cinsiyet temelinde ayrımlaştırılması, kadın ve çevre konusunda 
araştırma ve bilimsel çalışmaların artırılması sağlanacaktır
Hedef 2: Kadınların çevre konusunda alınacak kararlarda etkin olmaları sağlanacaktır.
Hedef 3: Çevre politikalarının etkin uygulanmasında kadınların rolü güçlendirilecektir.
Hedef 4: Başta kırsal kesim kadını olmak üzere kadınlar kırsal ve kentsel olumsuz çevre 
koşullarına karşı korunacak, güçlendirilecek ve yaşam standartları yükseltilecektir.

2.5.3. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Alanındaki Stratejiler

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planında her ne kadar şiddet ayrı bir başlık altında 
ele alınmamışsa da Eğitim ve Sağlık Başlığı altındaki toplam 3 hedef çocuğa yönelik şiddetin 
önlenmesi için doğrudan etkili olabilecek faaliyetleri içermektedir. 

Durum analizi, ilgili Bakanlıkların faaliyet raporları ile BİMER/CİMER üzerinden yapılan 
başvurulara MEBndan gelen yanıtlarla hazırlanmıştır. 



84 

Tablo 1 A: “Eğitim” Başlığı kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Hedef 1: 9. Kalkınma Planı Hedefleri Dahilinde Eğitimin Her Kademesinde Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranları 
(kayıt, devam ve tamamlama) Arttırılacaktır.

Stratejiler

Stratejiler

Sorumlu Kurum
/ Kuruluşlar

Sorumlu Kurum
/ Kuruluşlar

İşbirliği Kurum – 
Kuruluşları

İşbirliği Kurum – 
Kuruluşları

1.1. Eğitimin her kademesinde okullulaşmayan kız
çocuklarının tespiti, okullulaşmalarının sağlanması için 
mevzuatın gözden geçirilmesi, işbirliği alanlarının belirlenmesi ve 
sorumlu kuruluşların kapasitelerinin güçlendirilmesi

1.2. Kız çocuklarının okullulaşma oranını arttırmaya yönelik teşvik 
politikalarının yaygınlaştırılması

1.3. Kız çocuklarının okullulaşma oranının düşük olduğu 
yörelerde okullulaşma oranını artırmaya yönelik mikro 
politikalar üretilmesi, politika uygulanmasına katkı sağlayan 
kaymakamlıklar, yerel yönetimler ve STK arasındaki iş birliğinin 
güçlendirilmesi

1.4. Eğitimin her kademesinde kız çocuklarının
okullulaşma oranlarının arttırılması için burs, kredi
imkanlarının geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal destek 
sağlanması

1.7. Temel Eğitime çocuklarını göndermeyen aileler
ile okulu terk etme riski taşıyan kız çocuklarının
belirlenmesi, izlenmesi ve çözüm üretilmesi

2.1. Kız çocuklarının okullulaşmasının sağlanması ve terklerinin 
önlenmesi için eğitimin her kademesinde fiziki kapasitenin (okul 
binası, pansiyonlar, yurtlar) artırılması ve iyileştirilmesi

MEB
Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüğü

İB
MEB

MEB
DPT 
MB
YÖK
Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü

Özel Sektör
STK

DPT Müsteşarlığı
MB
KSGM
Sosyal Yardımlaşma 
Dayanışma Genel 
Müdürlüğü
GAP İdaresi Başkanlığı
Üniversiteler 
STK
Özel Sektör

KSGM 
GAP İdaresi Başkanlığı

MEB 
İB

MEB 

MEB
İB 

DPT
MB 
YÖK 
TÜİK 
Yerel Yönetimler 
STK

DPT 
KSGM 
İlgili Bakanlıklar
DİB 
Üniversiteler (Kadın
Sorunları Araştırma ve 
Uygulama Merkezleri 
ve Eğitim Fakülteleri),
STK

KSGM
DPT 
GAP İdaresi Başkanlığı
Üniversiteler
Yerel Yönetimler
DİB 
STK 
İşçi-İşveren Sendika ve 
Konfederasyonları

Hedef 2: Eğitimin her kademesinde fiziki ve teknik kapasite artırılacaktır.
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Hedefler FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

Tablo 1-B: İlgili Stratejiler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

1 MEB
İB
DPT 
MB
YÖK
Yüksek 
Öğrenim 
Kredi ve 
Yurtlar 
Kurumu 
Genel
Müdürlüğü
Nüfus ve 
Vatandaşlık
İşleri Genel 
Müdürlüğü
YÖK
TRT

CİMER 
Başvuru Numarası 
1801171030

2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı Okullaşma Oranları: 
                        Kadın            Erkek              Toplam 
6-9 Yaş :      % 98,42            % 98,28         %  98,35 
10-13 Yaş:    % 98,53            % 98,71          % 98,62 

1.1  Numaralı Strateji
MEB:
6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarılmıştır. 
Bu uygulamanın tüm çocukların olduğu gibi kız çocuklarının da 
daha uzun süre eğitim sistemi içinde kalmasını, dolayısıyla bir 
üst kademede okullaşma oranlarının artmasını sağladığı ifade 
edilmektedir. 

Eğitim ve öğretim dönemine rastlayan dönemlerde mevsimlik gezici 
tarım işçisi, göçer veya yarı göçer olarak yurdun farklı bölgelerine 
göç sonucunda zorunlu öğrenim çağındaki birçok çocuğun gittikleri 
yerlerde eğitim ve öğretim hakkından faydalandırılmaları için Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğünce eğitime erişimlerinin önündeki sorunları 
çözmek amacıyla 21.03.2016 tarihinde ve 2016/5 No’lu Genelge 
çıkarılmıştır.  

1.2  Numaralı Strateji
MEB:
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 6. bölümü okula devam 
ile ilgili olup, 55-59. maddeleri okula devamın sağlanmaması halinde 
uygulanacak yaptırımları kapsamaktadır. 

Kız çocuklarının okullaşma oranları ile ilköğretimden ortaöğretime 
geçiş oranlarını artırmak amacıyla yapılan Şartlı Nakit Yardımının 
miktarı erkek öğrencilere oranla daha yüksektir. 

1.3  Numaralı Strateji 
MEB:
Eğitim ve öğretim dönemine rastlayan dönemlerde mevsimlik gezici 
tarım işçisi, göçer veya yarı göçer olarak yurdun farklı bölgelerine 
göç sonucunda zorunlu öğrenim çağındaki birçok çocuğun gittikleri 
yerlerde eğitim ve öğretim hakkından faydalandırılmaları için Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğünce eğitime erişimlerinin önündeki sorunları 
çözmek amacıyla 2016/5 No’lu Genelge çıkarılmıştır. Söz konusu 
Genelge kapsamında il ve ilçe merkezlerinde mevsimlik tarım işçisi 
takip ekipleri kurulmuştur.  İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Mevsimlik 
Gezici Tarım İşçileri Çocukları İzleme Komisyonunca hazırlanan 
dönem raporları Eğitim Politikaları Daire Başkanlığınca izlenip 
değerlendirilmektedir. 

Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Projesi (KEP); Düzey 
II Bölgesi’ndeki 43 il arasından seçilen, özellikle kız çocuklarının 
okullulaşma oranının düşük olduğu saptanan 16 pilot ilde (Ağrı, 
Adıyaman, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, 
Gaziantep, Kars, Muş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van) 
uygulanmakta olup söz konusu uygulamanın sonuçlarının başta 
Hakkâri ve Iğdır olmak üzere 43 ile yaygınlaştırılması planlanmıştır. 

2008-2013 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Ulusal 
Eylem Planı  
İzleme ve 
Değerlendirme 
Toplantıları 2013Yılı 
Birleşik Raporu 
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Hedefler FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

1.4  Numaralı Strateji  
MEB: 
MEB tarafından verilen burslarla ihtiyacı olan öğrenciler 
desteklenmektedir. Tüm çocukların okulöncesi eğitim hizmetlerinden 
faydalanmaları için yarım gün eğitim uygulamasına geçilmiş olup 
sadece eğitim hizmeti alan, beslenmesi okuldan temin edilmeyen 
çocuklar için eğitim hizmeti ücretsiz hale getirilmiştir. 

MEB ve Avrupa Birliği ortaklığında, 12 yıllık zorunlu eğitimin ilk 8 
yılına yönelik olarak ilkokul ve ortaokul kademesinde okula devam 
oranlarını arttırmak amacıyla, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı 2010-IPA I (Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi) 
kaynaklı, 24 ay (Ekim 2013-Ekim 2015) süreli “İlköğretime Devam 
Oranlarının Artırılması Projesi” 21 Ekim 2013 tarihi itibariyle 
başlatılmıştır.

GSB:
2013 yılı Haziran ayı itibariyle kız öğrencilerden 224.130 öğrenciye 
burs, 342.373 öğrenciye öğrenim kredisi verilmiştir. 

2013 yılında verilmek üzere kız öğrencilerden 76.899 öğrenciye burs, 
112.422 öğrenciye öğrenim kredisi tahsisi yapılmıştır.

1.7  Numaralı Strateji  
MEB:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce mevsimlik gezici tarım işçisi, göçer 
veya yarı göçer olarak yurdun farklı bölgelerine göç eden zorunlu 
öğrenim çağındaki çocuğun eğitime erişimlerinin önündeki sorunları 
çözmek amacıyla çıkarılan 21.03.2016 tarihinde ve 2016/5 nolu Genelge 
kapsamında il ve ilçe merkezlerinde mevsimlik tarım işçisi takip 
ekipleri kurulmuştur.  İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Mevsimlik 
Gezici Tarım İşçileri Çocukları İzleme Komisyonunca hazırlanan 
dönem raporları Eğitim Politikaları Daire Başkanlığınca izlenip 
değerlendirilmektedir. 

2016-2017 eğitim öğretim yılında okul devamsızlığının en yüksek 
olduğu iller Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan elde edilen veriler 
ile belirlenerek söz konusu illerin okul devamsızlığı nedenlerinin 
araştırılması için saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 
Bu çerçevede devamsızlık oranları en fazla olan öncelikli 10 ile 
ziyaretler yapılarak geliştirilen veri toplama araçları ile il ve 
ilçelerdeki İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışanlar, kurum müdürleri, 
müdür yardımcıları, öğretmen ve velilerden devamsızlığın nedenlerine 
yönelik bilgiler toplanmıştır. 

Okula erişim ve devamın izlenmesi e-okul üzerinden yapılmaktadır. 
Temel eğitime ilişkin erişim ve devamın izlenmesi ADEY modülü 
üzerinden yapılmaktadır. ADEY, bir takım güncellemelerin ardından 
ERADEY olarak e-okuldaki ekranlarda da güncellenecektir.

Dezavantajlı ailelere yönelik olarak uygulanan Aile Eğitim Programları 
ve Baba Destek Eğitim Programları içinde Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğinin sağlanması ile ilgili konulara yer verilmektedir.

CİMER 
Başvuru Numarası 
1801171030

2008-2013 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Ulusal 
Eylem Planı  
İzleme ve 
Değerlendirme 
Toplantıları 2013Yılı 
Birleşik Raporu 

CİMER 
Başvuru Numarası 
1801171030

2008-2013 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Ulusal 
Eylem Planı  
İzleme ve 
Değerlendirme 
Toplantıları 2013Yılı 
Birleşik Raporu 
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Hedefler FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

2 MEB 
DPT 
MB
YÖK
Yüksek 
Öğrenim 
Kredi ve 
Yurtlar 
Kurumu 
Genel
Müdürlüğü

CİMER 
Başvuru Numarası 
1801171030

2008-2013 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Ulusal 
Eylem Planı  
İzleme ve 
Değerlendirme 
Toplantıları 2013Yılı 
Birleşik Raporu 

2.1  Numaralı Strateji  
MEB: 

Kız çocuklarının eğitime erişimlerinde eşit, ulaşılabilir fırsatlar 
oluşturulabilmesi için bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda 
değerlendirmeler yapılmış ve duruma göre kız yatılı bölge ortaokulları 
açılmıştır. 

Taşımalı eğitim gerçekleştirilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı 
İlköğretim Yönetmeliği kapsamında yürütülmekte olan Taşımalı 
İlköğretim Uygulamasında 2012-2013 eğitim öğretim yılında; 397.207 kız, 
414.834 erkek olmak üzere toplam 812.041 ilkokul ve ortaokul öğrencisi 
taşınmış, 636.288 öğrenci yemek hizmetinden yararlanmıştır. 

Zorunlu eğitim süresinin 8 yıldan 12 yıla çıkmasından dolayı 2012-2013 
eğitim-öğretim yılında taşımalı ortaöğretim uygulaması kapsamına 11 
ve 12. sınıflar da dâhil edilmiş olup, 2012-2013 eğitim öğretim yılında; 
172.018 kız, 205.339 erkek olmak üzere toplam 377.357 öğrenciye taşıma 
hizmeti verilmiş; bu öğrencilerden 377.357’si yemek hizmetinden de 
yararlanmıştır.

Kalkınma Bakanlığı Faaliyetleri (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
(Mülga):
GAP illerinde düşük olan ortaöğretim kız okullaşma oranlarının 
arttırılması için “GAP Eylem Planı” çerçevesinde bölgede kız meslek 
liseleri, yatırım programına dâhil edilmiştir.  
Kız çocuklarının ortaöğretime erişimlerinin artırılması kapsamında 
özellikle kırsal nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde pansiyon 
yapımına önem verilmektedir: 
2013 yılında 192 pansiyon binasının yapımı devam etmekte olup 43.524 
kapasite hedeflenmektedir. Ortaöğretim pansiyonu yapımında kız 
veya karma karakterli proje uygulanmakta, kız pansiyonu sayısının 
arttırılmasına özen gösterilmektedir. 

Kız çocuklarının okullaşma oranının arttırılabilmesi için kız Anadolu 
Liseleri açılmaktadır. Kız öğrencilere yönelik program türü uygulayacak 
meslek lisesi açılması için eğitim bina talepleri uygun görülmektedir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü: 
Kurum tarafından 81 il, 142 ilçede 350 yurt (1 tanesi yurt dışında) ile 
hizmet verilmektedir. Söz konusu yurtlar; 88 kız, 37 erkek ve 225 karma 
yurttan oluşmaktadır. 

Yurtlar toplam kapasitesinin %61,02’si (190.814) kız, %38,98’i (121.883) 
erkek olmak üzere 312.697 öğrenci kapasitesi ile hizmet vermektedir. Bu 
kapsamda kız öğrencilere pozitif ayrımcılık yapılmıştır. 
Yurt yatak kapasitesinin kız öğrencilerin lehine artırılmasına devam 
edilecektir. 
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Hedef 2 : Sağlık konusunda doğru davranış ve tutum geliştirilecektir

Stratejiler

2.6. Erken evliliklerin ve akraba evliliklerinin kadın ve çocuk 
sağlığına olumsuz etkileri hakkında toplumun bilinçlendirilmesi

2 SB
KSGM
Valilikler
DİB
Aile ve 
Sosyal
Araştırmalar 
Genel 
Müdürlüğü

Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
Ulusal Eylem Planı 
(2016-2020) İzleme 
ve Değerlendirme 
Toplantısı Raporu 
(2016-2017)

2.6 Numaralı Strateji
ASPB faaliyetleri:
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin 
sağlıklı gelişimini sağlamak; risklere karşı güçlü ve duyarlı nesiller 
yetiştirmek üzere koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütülmektedir. 

Bu kapsamda KSGM ile  iş birliğinde;  Kars, Iğdır, Ağrı, Mardin,  
Şanlıurfa, İzmir Kiraz İlçesi, Diyarbakır ve Antalya İllerinde “Erken 
Yaşta Evliliklerle Mücadele İl Değerlendirme Saha Ziyaretleri” 
düzenlenmiştir. Yapılan ziyaretler doğrultusunda Mardin, Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinde Erken Yaşta Evliliklerle 
Mücadeleye İlişkin İl Eylem Planı hazırlanmasına; Antalya’da ise Erken 
Yaşta Evliliklerle Mücadele İl Faaliyet Planı hazırlanmasına rehberlik 
edilmiştir. 

İzmir’in Kiraz ilçesinde gerçekleşen ve ulusal basına da yansıyan 
erken yaşta evliliklerin oluşturduğu sorunların çözümüne yönelik ilçe 
koordinasyon kurulu kurulmuş ve üç günlük program çerçevesinde 
İlçe koordinasyon yöneticilerine ve uygulayıcı personele eğitimler 
verilmiştir. Eğitim kapsamında ilçenin çocuk koruma alanında risk 
haritasının oluşturulması ve oluşturulan risk haritasına ilişkin olarak 
ilçe çocuk koruma strateji belgesinin hazırlanması için örnek çalışma 
yapılmıştır .

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar; 
“Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı (2018-2023)”nın hazırlanmasına yönelik çalışmalar 
yürütülmüştür. Bu çerçevede, 12-13 Temmuz 2017 tarihlerinde kamu 
kurumları, STK ve üniversitelerle tarama toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıda gelen görüşler doğrultusunda bir taslak strateji belgesi 
ve eylem planı hazırlanmış olup; 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde 
gerçekleştirilen toplantılarda kamu kurumları, STK ve üniversitelerle 
paylaşılmıştır. Gelen görüşler doğrultusunda taslak değerlendirilmiş 
ve resmi yazı ile ilgili taraflara görüşe gönderilmiş olup; gelen 
görüşler doğrultusunda taslağa imza süreci öncesi son hali verilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı faaliyetleri kapsamında; 
2016-2017 yıllarında “Erken yaşta/zorla evlilik” konulu 38 sosyal ve 
kültürel içerikli dinî faaliyet düzenlenmiş ve 50 vaaz verilmiştir.

SB
KSGM
Valilikler
DİB 
Aile ve Sosyal
Araştırmalar Gen. Müd.

Medya Kuruluşları
Üniversiteler
İşçi İşveren
Sendika ve
Konfederasyonları STK

Sorumlu Kurum
/ Kuruluşlar

İşbirliği Kurum – 
Kuruluşları

Tablo 2-A: “Sağlık” Başlığı kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Tablo 2-B: İlgili Stratejiler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Hedefler FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak
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2.5.4. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı’nın uygulamasının izlenmesi, değerlendirmesi 
ve ilgili konulardaki gelişmeler hakkında paydaşların bilgilendirilmesi konusunda koordinasyon 
kurumu olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü belirlenmiştir.

Plan’da, her bir sorun alanı itibariyle KSGM koordinatörlüğünde izleme değerlendirme çalışma 
gruplarının oluşturulacağı, bu çalışma gruplarının periyodik olarak altışar aylık dönemlerde 
yılda iki kez ilgili tarafların raporlarının sunumu sonrasında toplanarak, Ulusal Eylem Planı’nın 
uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı ve bir raporlama sistemi geliştirileceği ve 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Aracı” kullanılacağı ifade edilmiştir.  

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Aracı olarak kullanılacak verilerden bir bölümünün de kadın 
ve çocuklara yönelik şiddete ilişkin rakamların yanı sıra taciz ve cinsel şiddet ve aile içi şiddete 
ilişkin rakamlar olacağı belirtilmiştir. 

Uygulama dönemi süresince, Plan’ın uygulanma durumu, KSGM koordinatörlüğünde, Plan’daki 
faaliyetlerin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla altışar 
aylık dönemlerde yılda iki kez gerçekleştirilen toplantılar aracılığıyla değerlendirilmiştir. 
Bu değerlendirmeler plana ilişkin hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporları  https://
kadininstatusu.aile.gov.tr/izleme-ve-degerlendirme-raporlari web adresinde yer almaktadır. 

Bu sitede yer alan raporlar şu şekildedir;
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2013 Yılı Birleşik Raporu
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2012 Yılı Birleşik Raporu
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2010 Yılı Birleşik Raporu
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2009 Yılı Birleşik Raporu



90 



91 

2.6 Türkiye Cumhuriyeti Uyuşturucu 
İle Mücadele Yüksek Kurulu Ulusal 
Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı 
2016-2018
2.6.1 Genel Çerçeve

14 Temmuz 2014 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, İçişleri 
Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ile TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı bir araya gelerek, uyuşturucu ile mücadele stratejisinde yeni yaklaşımlara 
ihtiyaç olduğunu tespit etmişler ve acil eylem planı çalışmalarına başlanmasına karar 
vermişlerdir. 2002–2014 yılları arasında İB Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığına bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) 
koordinasyonunda yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının 2014 yılı itibarıyla Sağlık 
Bakanlığı tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır.  

13 Kasım2014 tarihli 2014/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında Başbakan Yardımcısı 
Başkanlığında 8 bakan (Aile ve Sosyal Politikalar, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik 
ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim, Gümrük ve Ticaret ve Sağlık Bakanları) tarafından “Uyuşturucu ile 
Mücadele Yüksek Kurulu” oluşturulmuştur. 

Genelge kapsamında Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu (UMK), Uyuşturucu ile Mücadele Teknik 
Kurulu (UMTK) ve İl Uyuşturucuyla Mücadele Koordinasyon Kurulları oluşturulmuş, bu kurulların 
koordinasyon ve sekretarya görevi, merkezde Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna, 
illerde ise Halk Sağlığı Müdürlüklerine verilmiştir. 

28–29 Kasım 2014 tarihlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, sivil toplum 
örgütü temsilcileri, sanatçılar, sporcular, medya temsilcileri, eski kullanıcılar, servis şoförleri, 
kantinciler, muhtarlar gibi toplumun her kesiminden yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı 1. Uyuşturucu 
ile Mücadele Şurası yapılmış, şura sonrasında yapılan değerlendirmeler ile son şekli verilen 
12 başlık altında, 95 faaliyet ve bunların uygulanmasından sorumlu toplamda 27 Kurum/
Kuruluş bulunan 2015 Uyuşturucuyla Mücadele Acil Eylem Planı (AEP) ile Ulusal Uyuşturucu 
ile Mücadele Strateji Belgesi ve İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulları Çalışma Usul ve Esasları, 
09 Mart 2015 tarihinde Yüksek Kurul Başkanının imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2.6.2. Uyuşturucu İle Mücadelede Ulusal Politika ve Hedefler

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili 8 
Bakanlığın iş birliğinde, 2015 Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planında yer alan faaliyetlere 
yeni strateji ve faaliyetlerin de eklenmesi ile oluşturulan, Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele 
Eylem Planı (2016–2018) ile uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 2018 yılına kadar 
tüm kurum ve kuruluşların yürüteceği faaliyetler 11 ana başlık altında toplanmıştır.
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11 ana başlık ve altındaki amaçlar;

1. Uyuşturucuya ulaşılabilirliğinin önlenmesi
Uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek
Uyuşturucu maddelerin sokak düzeyindeki bulunabilirliğini ortadan kaldırmak

2. Toplumun uyuşturucu ile mücadeleye katılımının sağlanması
Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde 
kategorize edilerek hedef gruplara yönelik yaygınlaştırmak
Uyuşturucu talebini özellikli yerlerde (eğitim, barınma, vb.) engellemek, gerekli kişilerin 
tedavisini desteklemek, sosyal uyumu sağlamak

3. Taleple mücadelede tedavi
Uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde görev alan sağlık personeli sayısının bilgi ve bilinç 
düzeylerinin yeterli seviyeye ulaşmasını sağlamak
Uyuşturucu bağımlılarının ayakta ve yatarak tedavi edildiği birimler ve algoritmalar 
belirlemek
Tanı ve laboratuvar hizmetleri geliştirmek

4. Uyuşturucu ile mücadelede sosyal uyum
Uyuşturucu bağımlılarının kısa ve uzun süreli tedavileri sonrasında yeniden uyuşturucuya 
başlamalarını önlemek için sosyal uyum sürecini yapılandırarak birbirleriyle entegre şekilde 
çalışmasını sağlamak

5. Uyuşturucu ile mücadelede iletişim
Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak
Kamuoyunun uyuşturucu ile mücadele alanında doğru bilgilere sahip olmasını ve sürece 
etkin katılımını sağlamak

6. Uyuşturucu ile mücadele sürecinin yürütümü ve koordinasyonu 
Kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak yapıları güçlendirerek çalışmaların devamını 
sağlamak

7. İzleme ve değerlendirme
Amaca yönelik model oluşturulması ve izleme sistemini geliştirmek
Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planının Değerlendirme Raporunu her yılın bitiminin üçüncü 
ayı sonuna kadar basıma hazır hale getirmek
Uyuşturucu kullanımına yönelik araştırmalar yapmak ve sonuçlarını raporlamak

8. Uyuşturucu ile mücadelenin finansal boyutu 
Finansal kaynakları amaca yönelik kullanmak
Yasadışı yollarla elde edilen paraları tespit etmek ve kullanımını önlemek

9. Uyuşturucu ile mücadelede yerel yönetimler ve STK ile işbirliği 
Kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak yapıyı belirlemek
Yerel yönetimler ve STK’ın süreçte daha etkin rol almasını ve ortak projelerin yürütülmesini 
sağlamak
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10. Uyuşturucu ile mücadelede danışma birimleri
Oluşturulacak birimlerin uyuşturucu ile mücadelenin tüm aşamalarında vatandaşla kamu 
kurumları arasında köprü olan bir çözüm merkezi olarak görev yapmasını sağlamak
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yardım almak isteyen kişilerin oluşturulmuş 
birimlerde sunulan hizmete kolay ulaşabilmelerini sağlamak
Birimlere yapılan tüm başvuruları en kısa sürede muhataplarına ulaştırılarak sonuçlandırmak

11. Uyuşturucu ile mücadelede uluslararası deneyimler ve başarılı ülke modelleri
Arzla mücadele, taleple mücadele ve uyuşturucu ile mücadelenin iletişim stratejilerinin 
belirlenmesinde konusunda deneyimli ve başarılı ülke modellerinden faydalanmak

2.6.3 Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Alanındaki Stratejiler Ve/
Veya Hedefler

Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı 2016-2018’da çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi 
ile doğrudan ilintili olan amaçlar, hedefler, stratejiler ve aktiviteler tablolarda görülmektedir. 

Durum analizi, ilgili bakanlıkların faaliyet raporları ile BİMER/CİMER üzerinden yapılan 
başvurulara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı 
ve Sağlık Bakanlığından gelen yanıtlarla hazırlanmıştır. 
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Tablo 1 A: “Toplumun Uyuşturucu İle Mücadeleye Katılımı” Kapsamında Çocuğa Yönelik 
Şiddet

Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.

Hedefler:
1. Madde kullanımını önleyici faaliyetleri, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek hedef 
gruplara yönelik yaygınlaştırmak
2. Uyuşturucu talebini özellikli yerlerde (eğitim, barınma, vb.) engellemek, gerekli kişilerin tedavisini desteklemek ve 
sosyal uyumunu sağlamak

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)

1.1. MEB
Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

1.3. İB (EGM) 

1.7. GSB

MEB Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
YÖK
GSB

Tüm UMTK Üyesi
Kurumlar

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/ Kuruluş(lar) 

1. Toplumun 
bilgilendirilmesi, 
bilinçlendirilmesi ve 
mücadelede aktif rol 
almalarının sağlanması

2.İlk ve ortaöğrenim ile
üniversite öğrencilerinin
katılımı

1.1. Toplum genelinde bağımlılıkla mücadele 
eğitimlerinin verilmesi 

1.3. Mahalle ve sokak bazında halkın duyarlılığının 
artırılması, uyuşturucu kullanımı ve satışı gibi 
durumlara yönelik gözlemlerin ilgili mercilere 
bildirilerek yaşam alanlarının güvenli ve sağlıklı 
hale getirilmesi 

1.7. Gençlik merkezlerine üye gence ve
gençlik kamplarına katılacak gence
bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin verilmesi

2.1.Öğrencilerin eğitime ve farkındalık
çalışmalarına katılımının sağlanması
2.1.1. Öğrenci liderlerine eğitim verilmesi
2.1.2. Akran eğitim modelleri geliştirilmesi
2.1.3. Okullarda Yeşilay kulüplerinin kurulması ve 
ayda en az bir aktivite
gerçekleştirmesi
2.1.4. Eğitim müfredatında yer alacak modüllerin 
zenginleştirilmesi
2.1.5. “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele
Eğitim Programı” kapsamında yurtlarda 
(üniversitede) kalan öğrencilere, bağımlılıkla 
mücadele konusunda eğitimler verilmesi
2.1.6. Lise ve Üniversite öğrenci kulüp ve 
derneklerinin uyuşturucu ile mücadele eğitimlerine 
katılımının sağlanması
2.2. Özellikle riskli bölgelerdeki eğitim
kurumlarının güvenlik kamerası ile bahçe
duvarı ve güvenlik görevlisi ihtiyaçları tespit
edilerek eksikliklerin giderilmesine devam
edilmesi
2.3. Öğretmenler haricinde eğitim kurumlarına 
yönelik hizmet sağlayacak
(temizlik personeli, güvenlik görevlisi, kantin
görevlisi, okul servisi şoför ve diğer personelleri) 
kişilerin işe başlamadan önce
gerekli güvenlik soruşturmalarının titizlikle
yapılmasına devam edilerek eğitimlere dahil 
edilmelerinin sağlanması
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Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)

MEB Türkiye Yeşilay
Cemiyeti

SB
ASPB

GSB (GHGM) 
Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti 

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/ Kuruluş(lar) 

3.1. Öğretmenlerden başlayarak eğitim
kurumlarının yöneticileri ve diğer çalışanlarına 
her eğitim dönemi başlangıcında uyuşturucu ile 
mücadele temel farkındalık eğitimi verilmesine 
devam edilmesi
3.2. Öğrenci velilerinin bir plan dahilinde
eğitim kurumuna davet edilerek ‘’Eğitim
Kurumuna Uyum ve Beklentiler Eğitimi’’ adı
altında; içerisinde sigara, alkol ve uyuşturucu ile 
mücadele stratejilerine yönelik bilgileri de içeren 
“sağlıklı bir hayat için eğitim” modülünü almalarına 
devam edilmesi
3.3. Öğrencilerin ve kursiyerlerin; uyuşturucu 
kullanımı ve satışı gibi durumlara şahit olmaları 
halinde ne yapmaları gerektiğine dair ihbar, kendini 
koruma, hayır diyebilme becerilerini geliştirmeyi 
hedefleyen afiş ve broşürler hazırlanarak okulların 
görünür yerlerine asılması

4.1. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen
çocukların bağımlılık ile mücadele eğitimi almış 
öğretmenler tarafından yakın takibe
alınarak ivedilikle tedavi ve sosyal uyum
programlarına dahil olmalarının sağlanması
4.2. Bu çocukların tedavi ve sosyal uyum
süresince eğitimlerinden geri kalmamaları
için gerekli tedbirlerin alınması

5.1. Çalışan gençler, işsiz gençler, açık öğretim 
öğrencileri, açık lise gibi eğitimine açıktan devam 
eden gençlerin katılımının sağlanması 
5.2. Er ve erbaşlara yönelik eğitimlerin devam etmesi 

6.1. Sokak çocuklarına yönelik uyuşturucu ile 
mücadele çalışmalarının başlatılması 
6.2. Parçalanmış aile çocuklarına yönelik sosyal 
destek kapsamında uyuşturucu ile mücadele 
konularına yer verilmesi (hayır diyebilmek, özgüven 
vb.) 
6.3. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 
faaliyetlerin uyuşturucu ile mücadele farkındalık 
çalışmalarına entegre edilmesi (koruyucu aile 
çalışmaları, sevgi evleri, ÇODEM vb.) 
6.4. İhmal ve istismara maruz kalmış çocuklara 
uygulanan programlara uyuşturucu ile mücadele 
çalışmalarının dahil edilmesi 

3. Öğretmen, öğrenci, 
aile ve eğitim 
kurumlarında görev
yapanların bilgi ve 
bilinç düzeylerinin 
artırılması

4. Uyuşturucu kullanan
öğrencilerin tedavisi 
ve sosyal uyumunun 
sağlanması

5. Mezuniyet veya 
farklı sebeplerle eğitim 
sistemi dışında kalan 
gençlerin katılımının 
sağlanması 

6. Dezavantajlı hedef 
grupların katılımının 
sağlanması 

11. Uyuşturucu 
kullanıcılarına, 
bağımlılarına ve yakın 
çevreleri ile risk altındaki 
gruplara yönelik 
uyuşturucu ile mücadele 
konusunda kategorize 
edilmiş programların 
hazırlanarak 
uygulanması 

ASPB MEB 
SB 
İB 
Genel Kurmay 
Başkanlığı 
Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti 

11.1. Uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığı 
konusunda AEP kapsamında ergen, yetişkin ve 
ailelerin bilgi ve bilinç düzeylerinin arttırılmasına 
yönelik geliştirilen “Madde Kullanım Riski Ve 
Madde Bağımlılığından Korunma Eğitim Modülü” 
eğitimlerinin yaygınlaştırılması 
11.2. İhtiyaç duyulduğu takdirde görsel ve işitsel 
materyallerle desteklenmiş yeni eğitim modülleri ve 
programlarının hazırlanması 

MEB

5.1. MEB

5.2. MSB

6.1. İB 
6.2. ASPB 
6.3. ASPB 

6.4. ASPB 

ASPB 
AB 
MEB 
Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti 
ÇSGB 
Belediyeler 
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Tablo 1-B: “Toplumun Uyuşturucu İle Mücadeleye Katılımı” Kapsamındaki Hedefler 
Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Stratejiler

1 MEB
Türkiye 
Yeşilay 
Cemiyeti
İB
GSB

CİMER
Başvuru Numarası
1801241026

Uyuşturucu ile 
mücadele faaliyet 
raporu-2017

1.1 kapsamında; Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), 
çocuk ve gençlerin bağımlılık riskinden uzak ve sağlıklı bir hayat 
sürdürmelerine katkıda bulunmak amacıyla MEB ve Yeşilay Cemiyet 
işbirliğinde 03/01/2014 tarihinde imzalanan uygulama protokolü ile 
hayata geçirilmiştir. 

MEB ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde, öğrencilerin zararlı 
alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini, sigara, alkol, 
uyuşturucu, kumar ve internet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı 
etkilerini kavramalarını sağlamak, yeni neslin bağımlılıklarla ilgili 
bilinç düzeylerini arttırmak, amacıyla “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek 
Projesi”nin ikicisi gerçekleştirilmiş, 24.11.2016 tarihinde protokol 
imzalanmıştır. 

Yerel Ölçekli Projeler;
1) Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Yıldırım Belediyesi işbirliğinde 
2014 yılında “Değerlisin Sağlıklı Kal Projesi” hayata geçirilmiştir. Proje 
ile uyuşturucu bağımlılığını önleme konularında doğru, güncel ve 
standart bilgilendirme ve eğitimlerin sağlanması, madde bağımlılığını 
önlemede toplumsal bilinç düzeyinin arttırılması, Yıldırım bölgesinde 
belirlenen aile hekimliği birimleri üzerinden çocuğun ve ergenin 
psikososyal gelişimini destekleme programları ile birinci basamakta 
vaka bazlı erken müdahale sisteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Bu kapsamda;
50 formatör Üsküdar Üniversitesinden 7 günlük eğitim ve 5 
süpervizyon almıştır.

- Formatörler tarafından 1879 kamu çalışanına ve Yıldırım Belediyesi 
çalışanlarına, 841 sağlık personeline, 22 aile hekimi ve 25 aile sağlığı 
elemanına, 14 farklı STK’dan 168 temsilciye, Yıldırım bölgesinde 30 
muhtara, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Birliğine üye 1150 kişiye eğitim 
verilmiştir. 
- Gençlik merkezi çalışanlarına, toplum destekli polislere, 
öğrencilere, halk eğitim merkezindeki kursiyerlere eğitimler 
verilmiştir.
- Cuma hutbelerinde konunun işlenmesi sağlanmış, Kur’an 
Kurslarına yönelik, okullarda velilere yönelik eğitimler verilmiştir. 
- Üsküdar Üniversitesi ile işbirliğinde konferanslar düzenlenmiş, 
proje kapsamında afiş ve broşürler hazırlanmıştır.
- 7–18 yaş grubuna yönelik hizmet vermek üzere “Aile ve Ergen 
Destek Birimi” hizmete açılmış, Merkezde 441 kişiye hizmet verilmiş 
ve bu kişiler ve aileleri ile 1852 görüşme yapılmıştır.
- Proje kapsamında tiyatro etkinlikleri, bilim ve teknoloji gezileri, 
iftar organizasyonları gibi faaliyetler düzenlenmiştir.
Proje kapsamında;
- Yıldırım ilçesinde yaşayan her 30 kişiden 1’i bu projeden 
faydalanmıştır,
- Eğitime katılanların %97’si projeyi faydalı bulmuştur,
- Proje kapsamında açılan “Aile ve Ergen Destek Birimi” faaliyetine 
devam etmektedir. Birim % 93 memnuniyet oranıyla hizmetini 
sürdürmektedir.

2) Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu ile 
mücadele kapsamında eğitim ve önleme faaliyetlerini içeren “Güçlü 
Nesiller Güçlü Şehirler” SODES Projesi hazırlanmıştır. Malatya 
Valiliği tarafından koordine edilen, Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü 

FaaliyetlerSorumlu
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tarafından yürütülen Projede;
Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, 
İnönü Üniversitesi, Cumhuriyet Savcılığı Denetimli Serbestlik Birimi, 
Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Yeşilay 
Derneği, Sağlık Eğitimcileri Derneği olmak üzere toplam da 12 kurum, 
kuruluş ve STK’lar proje ortağı olarak yer almıştır. 

Proje, gençlerin maddeden uzak kalmaları ve ailelerinin konu ile 
ilgili farkındalık kazanmaları ve bilinçlendirilmeleri amacıyla hayata 
geçirilmiştir.
Uyuşturucu maddeler ve madde bağımlılığı ile ilgili bir web sayfası 
kurulmuştur (www.malatyaguclunesiller.com.)
Proje kapsamında;

- İnönü Üniversitesi ve INUZEM tarafından 120 rehber öğretmen, 
30 kamu kurum temsilcileri olmak üzere 150 katılımcıya “Madde 
Bağımlılığı Eğitici Eğitimi” verilmiştir.
- “Madde Bağımlılığından Uzak Dur” adlı kamu spotu hazırlanmış ve 
6 yerel televizyonda gösterilmesi sağlanmıştır.
- Uyuşturucu maddeler ve madde bağımlılığı ile ilgili bir tiyatro 
gösterisi hazırlanmı, 10 seans halinde, 5.000 ortaöğretim, lise 
öğrencilerine ve ailelere tiyatro gösterisi yapılmıştır.
- 1000 öğrenciye sinema gösterisi yapılmıştır.
- Uyuşturucu kullanımı tedavisi gören çocukların aileleri ile 
görüşme yapılarak 40 aile  ziyaret edilmiştir.
- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okullarda 300 
öğrencinin katılımıyla futbol turnuvası ve 50 öğrencinin katılımıyla 
atletizm yarışmaları yapılmıştır.
- Kültürel ve sosyal amaçlı gezi organizasyonlarından Trabzon, Rize 
ve Artvin illerini kapsayan Karadeniz Bölge Gezisi yapılmıştır.
- İnönü Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı AMATEM’de ayakta ve 
yatarak tedavi gören hastalara yönelik, ebru sanatı, ağaç oyma ve el 
becerileri ile ilgili güzel sanatlar etkinlikleri yapılmıştır.
- İnönü Üniversitesi AMATEM’de yatarak ve ayakta tedavi gören 
25 madde bağımlısına, 1 gün süreli “Darende Gezi Faaliyeti” 
yapılmıştır.

1.3 kapsamında; uyuşturucuya karşı sokak bazlı mücadeleyi 
güçlendirmek amacıyla İB tarafından NARKOTİM’ler kurulmuş ve 50 
ilde faaliyete geçirilmiştir. 

1.7 kapsamında; Denetimli serbestlik sistemi içerisinde madde 
kullanımı olan 18 yaş altındaki çocukların sosyal uyumlarının 
artırılması, olumlu sosyal çevre edinmelerinin sağlanması ve boş 
zaman aktivitelerine yönelik yeni faaliyetlerin öğretilmesi hedefleriyle 
GSB tarafından gerçekleştirilen gençlik kamplarına yükümlü 
çocukların katılımlarının sağlanması hedeflenerek 12 Ağustos 2016 
tarihinde çalışmalara başlanmıştır.

2 MEB
Türkiye 
Yeşilay 
Cemiyeti

CİMER
Başvuru Numarası
1801241026

2.1 kapsamında; Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 
okullarda verilecek eğitimler, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim 
Programı (TBM modülü) aracılığıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve MEB 
işbirliğinde yürütülmektedir. TBM Uyuşturucu ile Mücadele Üst 
Kurulu tarafından akredite edilmiş Türkiye’nin bağımlılık alanında 
geliştirilmiş ilk ve tek önleme programıdır ve MEB müfredatı içerisine 
alınmıştır. 

MEB bağımlılık ile mücadele konusunda yapılacak çalışmalar 
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konusunda 2014/20 sayılı MEB Genelgesi yayınlanmıştır. 

MEB’e bağlı tüm okullarda Yıllık Rehberlik Programları içeriğinde 
öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri de dikkate alınarak; sigara, alkol, 
madde ve teknoloji bağımlılığı konularında sınıflar düzeyinde TBM 
içerikleri doğrultusunda eğitim faaliyetleri yürütülmesi sağlanmıştır. 

Proje kapsamında, 2014–2017 yılları arasında toplam 665 TBM 
formatörü ve yaklaşık 30,000 uygulayıcı olarak rehberlik öğretmeni 
yetiştirilmiştir. (712 öğretmen eğitici olarak yetiştirilmiş ve bu 
eğiticiler aracılığıyla 28.000 rehber öğretmene uygulayıcı eğitimi 
verilmiştir. CİMER, 1801241026)
Hizmet içi eğitimler kapsamında ülke genelinde 30.000 adet TBM Seti 
(Kılavuz ve 18 kitapçık) dağıtımı Yeşilay tarafından gerçekleştirilmiştir.

Uyuşturucu ile 
mücadele faaliyet 
raporu-2017

TBM Kapsamında 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 
Sonu İtibari ile Ulaşılan Kişi Sayısı

TBM Kapsamında 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 
Sonu İtibari ile Ulaşılan Kişi Sayısı

Ulaşılan Öğrenci Sayısı 

Ulaşılan Öğrenci Sayısı 

10.445.227 

9.205.302 

1.889.146 

2.070.427 

650.819 

612.654 

Ulaşılan Veli Sayısı 

Ulaşılan Veli Sayısı 

Ulaşılan Öğretmen Sayısı 

Ulaşılan Öğretmen Sayısı 

-Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programının (TBM) ilkokul, 
ortaokul ve lise düzeylerinde öğrencilerin bağımlılıkla ilgili bilgi 
ve olumlu duygu geliştirmedeki etkisi ülke genelinde yürütülen bir 
çalışma ile incelenmiştir. Araştırma, NUTS–1’de yer alan 12 bölgenin 
her birinde seçilen 12 ilde toplam 5570 öğrenci üzerinde yapılmıştır. 
Sonuçlar incelendiğinde, programın öğrencilerde bağımlılıkla ilgili 
bilgi ve olumlu duygu geliştirmede etkili olduğu görülmüştür. TBM 
Etkililik Analizi Araştırması’ndan elde edilen sonuçlarla içerikler ve 
ölçme değerlendirme araçları güncellenmiştir.

- 2017 Nisan ayı itibariyle Yeşilay ile MEB arasında 5 yıllık bir TBM 
Yaygınlaştırma Protokolü imzalanmıştır. Bu protokol ile TBM, 
mesleğe yeni başlayan okul rehber öğretmenlerinin hizmet içi eğitim 
programları içerisinde yer alacak ve Bakanlık tarafından mahalli 
eğitimler kapsamında her yıl açılacaktır.

Okul Yeşilay Kulüpleri çalışmalarında kullanılmak üzere standart 
eğitim içerikleri oluşturulması amacı ile TBM eğitim programı 
kazanımları doğrultusunda “Okul Yeşilay Kulüpleri İçin Etkinlik Kitabı” 
geliştirilmiştir.

“Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi” kapsamında ülke genelinde 
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı ‘bağımlılık’ konulu 
‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması’ düzenlenmektedir. 
2017 Yılı Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Ödül Yarışması Kapsamında 
ödül verilmiştir. 
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İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Toplam 
Öğrencilere verilen toplam ödül 

142 öğrenci 
153 öğrenci 
155 öğrenci 
450 öğrenci 
282.500 Türk Lirası 

2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm sınıf seviyelerinde uygulanacak 
olan   öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları sırasında 
zararlı alışkanlıklar üzerinde hassasiyetle durulan konular arasında yer 
almıştır. Güncellenen öğretim programlarına uygun olarak hazırlanan 
ders kitapları ile öğretim materyallerinin hazırlık çalışmalarında konu 
etkinlik örnekleri ve görsellerle desteklenmiştir.

2.1.2. kapsamında; TBM Akran Eğitimi Projesi ile lise, üniversite, gençlik 
platformları, gençlikle ilgili faaliyet gösteren kurumlar ve STKndaki 
14–29 yaş arası gençlere bağımlılıklarla ilgili eğitimlerin verilmesi 
amaçlanmıştır. Gençlere bağımlılık alanında eğitimler vermek, 
gençlerin de kendi akranlarına bu eğitimleri ulaştırmasını sağlamak 
için gerçekleştirilen bu projede, TBM’nin ulaşacağı hedef kitleyi 
genişletmek, gençleri bu alanda yetkinleştirmek ve eğitim için gerekli 
altyapının sağlanacağı bir merkezin kurulması amaçlanmıştır. 
Projede 22 üniversiteden Fen– Edebiyat, Sosyal Bilimler, Sağlık 
Bilimleri, İletişim ve Eğitim Fakültelerinin ilk üç sınıfında öğretim 
gören Genç Yeşilay Kulübü öğrencilerine Yeşilay Genel Merkezinde 
eğitim verilmiştir.

• TBM uygulayıcı eğitimi alan öğrenciler tarafından kendi 
üniversitelerinde “TBM uygulayıcıları” olarak TBM içeriklerinden 
oluşan seminerler gerçekleştirilmiştir. Akran eğitimleri yoluyla her 
üniversiteden en az 1000 kişiye TBM eğitimlerinin ulaştırılması 
hedeflenmiştir. Proje kapsamında Üniversitelerde Genç Yeşilay 
kulüpleri kurulmuştur.

2.2 kapsamında; Okulların risklerden korunması amacı ile güvenlik 
kamerası, bahçe duvarı vb. donanımlarının arttırılması çalışmaları 
sürdürülmektedir. Bununla birlikte MEB Eğitim Ortamlarının ve 
Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından 
güvenlik amacıyla okulun koridorlarına, bahçelerine ve kör 
noktalara öğrencileri daha kolay takip etmek adına kamera sistemi 
yerleştirilebileceği ancak kamera sisteminin kurumun idarecisinin 
sorumluluğunda olduğu ifade edilmektedir. 

Uyuşturucu ile 
mücadele faaliyet 
raporu-2017

CİMER 
Başvuru Numarası
1801159492

CİMER
Başvuru Numarası
1801241026

Uyuşturucu ile 
mücadele faaliyet 
raporu-2017

3 MEB Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı 2 nolu stratejinin 2.1 
sayılı faaliyetlerinin altında özetlenmiştir. 

Antrenörler için Bağımlılıkla Mücadelede Kapasite Geliştirme 
Eğitimi Programı, Yeşilay–GSB işbirliğiyle İstanbul, İzmir, 
Gaziantep bölgelerinde “Bağımlılıkla Mücadelede Antrenörler İçin 
Kapasite Geliştirme” konulu mesleki gelişim eğitimi programı 
gerçekleştirmiştir. Bu programa Türkiye genelinden 365 antrenör 
eğitime katılım sağlamıştır.
 
MEB koordinasyonunda yapılan ‘’16 Yaş Lise Öğrencilerinde Sigara, 
Alkol, Madde ve Teknoloji Kullanımı” konulu araştırma çerçevesinde 
Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğinde 495 okulda 495 sınıf örnek sınıf 
olarak seçilmiştir. Seçilen örnek sınıflarda tahmini 13040 öğrenciye 
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CİMER
Başvuru Numarası
1801241026

Uyuşturucu ile 
mücadele faaliyet 
raporu-2017

CİMER
Başvuru Numarası
1801241026

Uyuşturucu ile 
mücadele faaliyet 
raporu-2017

4 MEB 4.1 – 4.2 kapsamında; Çocuk ve Ergenlerde Tütün, Alkol, Madde 
Kullanımına Yönelik Okul Temelli Kısa Müdahale Programı (OBM, Okulda 
Bağımlılığa Müdahale Programı) ikincil önleme kapsamında hazırlanmış 
bir kısa müdahale programıdır. OBM, TBM’nin alternatifi değil; ‘bir 
adım sonrası’ olarak görülmekte, TBM’nin bilgilendirici ve farkındalık 
oluşturan misyonunun‘tamamlayıcısı’ olarak değerlendirilmektedir. 
Program sigara, alkol ya da madde gibi zararlı maddelerle bir şekilde 
tanışmış çocuk ve ergenleri eğitim sistemi dışına itmeden kazanmayı, 
onlarla doğru iletişim kurmayı ve onları bağımlılığın geliştiği 
durum ve ortamlardan uzaklaştırarak doğru şekilde yönlendirmeyi 
hedeflemektedir. 

Madde kullanım riski bulunan ve henüz deneme aşamasında olan 
öğrenciler ve ailelerine yöneli  programın pilot eğitimi  16–17 Ocak 
2017 tarihinde MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünden 1 gözlemci ile İstanbul’un Bağcılar, Bahçelievler, 
Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerinden 
rehberlik öğretmenlerinden oluşan 30 kişilik bir eğitim grubu ile 
başlamıştır.

• Okullarda yapılacak uygulama öncesi Risk Değerlendirmesi, 
Müdahale ve İzleme olmak üzere 3 adet online form geliştirilmiştir.  
Eğitim Programı ve Değerlendirme Toplantısı sonrası geliştirilen tüm 
materyaller ile uygulama videoları güncellenerek yaygınlaştırmaya 
hazır hale getirilmiştir.

Yerel Ölçekli Projeler:
1) Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Değerlisin Sağlıklı Kal Projesi (1 nolu 
stratejinin 1.1 sayılı faaliyetlerinin altında özetlenmiştir. 4 numaralı 
stratejiye uygun faaliyetleri de kapsamaktadır)
2) Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü – “Güçlü Nesiller Güçlü Şehirler” 
Projesi (1 nolu stratejinin 1.1 sayılı faaliyetlerinin altında özetlenmiştir. 4 
numaralı stratejiye uygun faaliyetleri de kapsamaktadır)
3) Çorum Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü “Yarına El Ele Bağlan” 
Projesi

ulaşılması hedeflenmiştir. Bu araştırmada Türkiye’de Örgün Eğitimin 
11. Sınıflarında Öğrenim Gören 16 Yaş Lise Öğrencilerinde Sigara, Alkol, 
Madde ve Teknoloji Kullanımı” konulu araştırmada bu yaş grubundaki 
öğrenciler arasında sigara, alkol, madde ve teknoloji kullanımına ilişkin 
eğilimlerin tespit edilmesi, risk faktörlerinin bulunması ve prevalans 
değerinin hesaplanması amaçlanmıştır. 

Araştırma uygulamasında görev almış olan 183 rehberlik öğretmenine 
Ankara’da iki günlük eğitim verilmiş, ardından 22 Aralık 2017 tarihinde 
70 ilde tüm ülkede aynı anda belirlenmiş olan örneklem doğrultusunda 
anket uygulaması yapılmıştır. Anket uygulaması 1.000 rehberlik 
öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına 
ilişkin olarak ham verilere dayalı basit analizler 2018 tarihinde 
tamamlanması öngörülmektedir.  

Yerel Ölçekli Projeler:
1) Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Değerlisin Sağlıklı Kal Projesi (1 nolu 
stratejinin 1.1 sayılı faaliyetlerinin altında özetlenmiştir. 3 numaralı 
stratejiye uygun faaliyetleri de kapsamaktadır)
2) Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü – “Güçlü Nesiller Güçlü Şehirler” 
Projesi (1 nolu stratejinin 1.1 sayılı faaliyetlerinin altında özetlenmiştir. 
3 numaralı stratejiye uygun faaliyetleri de kapsamaktadır)
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Uyuşturucu madde kullanımına ilişkin risk altında bulunan genç 
bireylerde uyuşturucu madde kullanımını önlemek, uyuşturucu madde 
ile tanışmış genç bireylerde sosyal entegrasyonu sağlamak, sorunlarının 
çözümünde yardımcı olmak hedef kitleyle ailelere psiko–sosyal destek 
sağlamak, il genelinde uyuşturucu bağımlılığından kaynaklı suç oranını 
azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla planlanmıştır. 

Proje kapsamında;
• Çorum İl Müftülüğü tarafından proje kapsamındaki gençler ve 
ailelere yönelik dini ve manevi konularda sohbet organizasyonları 
yapılmıştır.
• Hitit Üniversitesi işbirliği ile gençlerle bireysel görüşmeler 
yapılmıştır.
• Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Özel İdare Yüzme Kulübünün 
desteği ile 15 genç 3 ay süre ile yüzme kursuna devam ettirilmiştir.
• Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme 
konularında seminer ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
• Yeşilay Cemiyeti tarafından bağımlılıkla ilgili bilgilendirme 
toplantıları düzenlenmiştir.
• Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından uyuşturucu kullanımı 
nedeniyle denetimli serbestlik altında bulunan gençler ve ailelerinden 
oluşan 12 kişiye 25 gün süre ile “Tokat tahta baskı–boyama kursu” 
verilmiştir.
• Proje kapsamında günübirlik Kapadokya ve Ankara gezileri Belediye 
Başkanlığı desteği ile düzenlenmiştir.
• Proje kapsamında il kamu kurumu temsilcilerinin ve projeden 
faydalanan gençlerin katılımı ile sosyal organizasyonlar 
düzenlenmiştir.
• Proje kapsamında gençlerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate 
alınarak çeşitli kurslara dahil olmaları iş ihtiyacı olan gençlerin işe 
yerleştirilmeleri, ilgi duydukları spor alanlarında sportif faaliyet 
gösteren kulüplere dahil edilmeleri sağlanmıştır.
• Projenin tanıtımına yönelik materyaller hazırlanmış ve basılmıştır.
• Proje tamamlandıktan sonra da projeden faydalanan gençlerle farklı 
zamanlarda organizasyonlar yapılmayadevam edilmektedir.
• Proje sürecinde gençlerden sadece 1 tanesinin yeniden benzer bir 
suça karıştığı belirlenmiştir.

5 MEB
MSB

CİMER
Başvuru Numarası
1801172564

5.2 kapsamında; TSK’da görev yapan psikolog ve psikolojik danışmanlara 
Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) 
tarafından eğitim verilmiştir. Tüm birliklerde madde kullanımının 
zararları ile ilgili bilgilendirme ve tutum geliştirme maksadıyla her yıl 
eğitimler verilmekte, filmler, broşürler ve afişlerle desteklenmektedir.  

Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan 
iş birliği protokolü gereği, TSK’da görevli konuyla ilgili uzman personele 
(tabip, hemşire, psikolog, psikolojik danışman ile eğitim ve sağlık 
sınıfı mensubu diğer personel), Yeşilay tarafından TSK’ya özgü olarak 
geliştirilen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programının uygulayıcı 
eğitimleri verilmiştir. Haziran 2018 tarihi itibari ile her statüden 
personele söz konusu eğitim programının icrasına başlanmıştır. Tutum 
geliştirme ve bilinçlendirme faaliyetleri Yeşilay tarafından geliştirilen 
kitapçık, afiş ve broşürlerle de desteklenmektedir.  
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6 İB 
ASPB

Uyuşturucu ile 
mücadele faaliyet 
raporu-2017

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun tüm kurumlarca etkin ve verimli 
bir şekilde uygulanabilmesi, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici 
hizmetlerin yerine getirilmesi için 2014–2019 yıllarını kapsayan Çocuk 
Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi yayınlanmıştır.

6.1 – 6.2 kapsamında: 
Yerel Ölçekli Projeler:
1)Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü – “Spor Tesislerimiz 
Umut Olsun” Projesi
Çocukların sokakta geçirdikleri vaktin doldurulması, çocukların spor 
ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi, sokakta karşılaşabilecekleri 
risklerden uzak tutulmaları amacıyla ASPB ve GSB arasında yapılan 
işbirliği protokolü ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında 
‘Spor Tesislerimiz Umut Olsun’ isimli proje 10 Ekim 2015 tarihinden 
itibaren yürütülmeye başlanmıştır. 
Sokak Çocukları Çalışma Komisyonu toplantısında alınan kararla alan 
taramasının yapılabilmesi amacıyla oluşturulan mobil ekip 2015 yılı 
ocak ayında çalışmalarına başlamış, sokakta çalışan çocuklar Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü, 
İl Jandarma Komutanlığı, Çocuk Şube ve Müdürlüğü Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi temsilcilerin oluşan mobil ekipler tarafından tespit 
edilmiştir. 
Tespit edilen çocukların sırasıyla okullarına gidilerek sınıf öğretmenleri 
ile ders başarıları, arkadaşlık ilişkileri, okula devam durumları vb. 
konularla ilgili mesleki görüşmeler yapılmış, ayrıca ikamet adreslerine 
gidilerek aileleri ile sosyo ekonomik durumları, aile içi ilişkileri, anne–
babanın çocuk algıları vb. konular ile ilgili gerekli mesleki görüşmeler 
yapılmıştır.
Çocukların aileleri ile görüşmeler sürdürülerek, çocukların 
karşılaşabileceği riskler, çocukların bakım ve gözetimi, aile içi ilişkiler 
hakkında tedbire tabi olmaksızın danışmanlık hizmeti sunulmuştur. 
Ailelerin genelinde eve giren gelirin yetersiz kalması sonucu 
çocukların sokağa çıktığı tespit edilmiş, babaların düzenli bir işe 
girmesi ve düzenli bir gelir elde etmeleri amacıyla paydaş kurumlar ile 
görüşülerek ailelerin asgari ekonomik standarda
ulaşmaları sağlanmaya çalışılmıştır.

2) Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü “Beyaz Kelebekler” 
Projesi
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, risk grubundaki 13–15 yaş arası 
kapsayan “Beyaz Kelebekler Projesi” kapsamında 7 branşta, 19 antrenör 
görev almıştır. 
Proje kapsamında 6 okuldan 500 öğrenci ile 1 yıl boyunca spor, eğitim 
ve kültürel faaliyetler yürütülmüş, öğrencilerin atletizm, basketbol, 
güreş, karate, judo, masa tenisi ve tekvando branşlarında sportif 
etkinliklerine katılmaları sağlanmıştır. 
Ayrıca öğrencilerin gençlik merkezinde halk oyunları, ebru sanatı, 
İngilizce, Türk halk müziği gibi kurs faaliyetlerine de katılımları 
sağlanmıştır. 
Öğrencilere Gençlik Akademisinde belirli periyodlarla Halk Sağlığı 
Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından eğitim ve seminerler 
verilmiş, Çanakkale gezileri düzenlenmiştir.

6.3 – 6.4 kapsamında; 
Değerler Eğitimi Programı; ASPBna bağlı çocuk bakım kuruluşlarında 
kalan çocuklar için hazırlanan Etkinliklerle Değerler Eğitimi Programı 
ASPB ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde geliştirilmiştir. Program 
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Kurum

Kaynak

kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan çocukların manevi 
ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine, sosyal, kişisel ve duygusal 
alanlarda gelişimlerini desteklemek, temel toplumsal ve manevi 
değerlere ilişkin duyarlılıklarını artırmak amacıyla hazırlanmıştır. 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği öncelikle SBnca madde 
kullanım tıbbi tedavisi ve tıbbi rehabilitasyonu tamamlanan 
çocuklardan bakım tedbir kararı verilen çocukların sosyal uyumlarının 
sağlanması amacıyla Çocuk Destek Merkezlerine kabulleri 
sağlanmaktadır.
Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği 29.03.2015 tarih ve 29310 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu merkezlerin 
mağduriyet, suça sürüklenme, sokakta yaşama, gebelik, madde 
bağımlılığı gibi sorunlara yönelik ihtisaslaşması sağlanmıştır. Madde 
kullanım tedavisi tamamlanan çocukların sosyal uyumları için 14 çocuk 
destek merkezi hizmet vermektedir.
Çocuklara yönelik hizmet veren Çocuk Destek Merkezleri hizmet 
binaların yapıları iyileştirilmiş, psikososyal destek hizmetinin 
sağlanabileceği yeni hizmet binaları oluşturulmuştur.

11 ASPB CİMER
Başvuru Numarası
1801195180

Uyuşturucu ile 
mücadele faaliyet 
raporu-2017

11.1 – 11.2 kapsamında; ilelerin bağımlılık sorunu karşısında 
bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Madde 
bağımlılığına karşı ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik Aile Eğitimi 
Programı (AEP) kapsamında “Madde Bağımlılığına” ilişkin bir modüle yer 
verilmiş ve “Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma” 
isimli bir kitap hazırlanmıştır. Söz konusu kitapta ebeveynlere öneriler, 
etkinlikler ve çocuklarına karşı yaklaşım tarzlarına ilişkin bilgiler 
sunulmaktadır. 

ANKA Çocuk Destek Programı; Çocuk Destek Merkezlerinde kalan 
çocuklara ve ailelerine yönelik psikososyal müdahale ve destek 
programı olan Anka Çocuk Destek Programı 2014 yılı ikinci yarısında 
geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. 
ANKA Çocuk Destek Programı kapsamında 2014 yılında; 32 meslek 
elemanına eğitici eğitimi, 208 meslek elemanına uygulayıcı eğitimi ve 
57 kuruluş müdürüne eğitici eğitimi, 2015 yılında; 445 meslek elemanına 
uygulayıcı eğitimi ve 2017 yılında 131 meslek elemanına uygulayıcı 
eğitimi verilmiştir.
ANKA Temel Personel eğitimleri kapsamında 2015 yılında 56 eğitici 
eğitimi almış meslek elemanıyla 811 personel, 2016 yılında 1089 personel 
olmak üzere toplam 1900 personele eğitim verilmiştir. 2017 yılı içinde 
Programın uzaktan eğitim modülü hazırlanarak, uzaktan eğitim şeklinde 
verilmeye devam edilecektir.
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Amaç: Uyuşturucu bağımlılarının tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması, tedavi mekanizmalarının güçlendirilerek 
tedavideki başarı oranlarını artırmak. 

Hedefler
1. Uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde görev alan sağlık personeli sayısı ile bilgi ve bilinç düzeylerinin yeterli 
seviyeye ulaşmasını sağlamak
2. Uyuşturucu bağımlılarının ayakta ve yatarak tedavi edildiği birimler ve algoritmalar belirlemek
3. Tanı ve laboratuvar hizmetleri geliştirmek

Tablo 2 A: “Taleple Mücadelede Tedavi” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Stratejiler

3.Ayakta Tedavi 
merkezleri
çalışmalarının 
geliştirilmesi

4. Yatarak Tedavi 
Mekanizmasının 
geliştirilmesi 

3.1. SB
(TKHK)

4.1. SB 
(SHGM,TKHK) 

4.2. SB (SHGM,
SYGM, TKHK)
4.2.1. SB (TKHK)

4.2.2. SB (TKHK)

4.2.3. SB
(TKHK)

Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti
MEB

3.1. Ayakta Tedavi Merkezlerinin yaygınlaştırılması

4.1. Genel psikiyatri yatak kapasitesinin artırılması 

4.2. AMATEM ve ÇEMATEM’lerin ihtiyacı karşılayacak 
sayıya ulaşması
4.2.1. AMATEM ve ÇEMATEM’ler fiziki yapı, teknik 
donanım ve insan gücü açısından
değerlendirilerek eksiklikleri giderilecek, tedavi 
aşamasında hastalar için gerekli olan bir takım sarf 
malzemeleri, hastaların kişisel bakım malzemeleri 
(kıyafet, kişisel hijyen malzemeleri vb), tedavi 
mekanizmasında kullanılan ödül mahiyetindeki 
yiyecek veya aperatiflere, iş uğraş terapilerinde 
kullanılan malzemeler ile sosyal aktiviteler için 
gerekli kaynak sağlanması
4.2.2. Bu merkezlerden hizmet alan kişilerin tedavi 
süreci ve taburculukları sonrasında bölgesindeki 
sosyal uyum programına dahil olacak şekilde ilgili 
kurum/kuruluşa yönlendirilmesi
4.2.3. AMATEM ve ÇEMATEM’lerde usta öğreticilerin 
(halk eğitim öğretmeni vb. meslek gruplarının) 
düzenli olarak gelmesinin sağlanması

Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/ Kuruluş(lar) 

Tablo 2-B: “Taleple Mücadelede Tedavi” Kapsamındaki Hedefler Çerçevesinde Öngörülen 
Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Stratejiler

3

4

SB
(TKHK)

SB
(TKHK)

Uyuşturucu ile 
mücadele faaliyet 
raporu-2017

CİMER 
Başvuru Numarası
1801172564

Uyuşturucu ile 
mücadele faaliyet 
raporu-2017

3.1 kapsamında; 2015 yılından sonra özellikle ayakta tedavi hizmeti 
sunan merkez sayısı artmıştır. 2014 yılında 3’ü ayakta tedavi merkezi 
olmak üzere toplam 30 tedavi merkezi ile hizmet sunulurken 2017 
yılında bu sayı 50’si ayakta tedavi merkezi olmak üzere toplam 94’e 
yükselmiştir.

4.1 – 4.2 kapamında halen 58 ilde bulunan tedavi merkezleri aracılığıyla 
uyuşturucu bağımlısı bireylerin tedavileri sağlanmaktadır.

2014 yılında AMATEM ve ÇEMATEM’lerde 712 olan yatak kapasitesi 2017 
yılında 1019’a yükselmiştir.
ÇEMATEM sayısı ve ÇEMATEM bulunan il sayısında da artış vardır.  

FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak
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2015 Acil Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalarla 2017 yılı 
itibarıyla ÇEMATEM sayısının 17’ye ÇEMATEM bulunan il sayısının da 15’e 
yükseldiği görülmektedir.

4.2. kapsamında geliştirilen ve uygulanan projeler;
1) Gaziantep Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yeri tahsis edilen merkez 2008 
yılından itibaren 13–19 yaş arası ergenlere yönelik madde bağımlılığı 
tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vermektedir. Merkeze hasta alımı 
ağırlıklı olarak Çocuk Polisi ile koordinasyon halinde mobil ekip 
çalışmaları sonucu yapılmaktadır. Ayrıca emniyet, muhtarlıklar, 
üniversite, devlet hastaneleri, diğer resmi ve sivil kuruluşların 
yönlendirmesi ve ailelerin başvurusu yoluyla da merkeze çocuk kabulü 
yapılmaktadır.

Çoklu disiplinli değerlendirmeler yapılmakta, kişiselleştirilmiş 
bütüncül tedavi planları geliştirilmekte ve bu sayede hastalara madde 
bağımlılığının beraberinde getirdiği temel sorunları gidermeye yönelik 
hizmetler verilmektedir. 

2) Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Değerlisin Sağlıklı Kal Projesi (1 nolu 
stratejinin 1.1 sayılı faaliyetlerinin altında özetlenmiştir. 4 numaralı 
stratejiye uygun faaliyetleri de kapsamaktadır)

3)Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü – “Güçlü Nesiller Güçlü Şehirler” 
Projesi (1 nolu stratejinin 1.1 sayılı faaliyetlerinin altında özetlenmiştir. 
4 numaralı stratejiye uygun faaliyetleri de kapsamaktadır)

Tablo 3 A: “Uyuşturucu ile Mücadelede Sosyal Uyum” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Amaç: Uyuşturucu tedavisi sonrası kişilerin sosyal olarak dışlanmasını önlenmek, toplumsal yaşama yeniden 
uyum ve katılımlarını sağlanmak, yeniden uyuşturucuya başlamalarını önlenmek.

Hedefler: 
1. Uyuşturucu bağımlılarının kısa ve uzun süreli tedavileri sonrasında yeniden uyuşturucuya başlamalarını 
önlemek için sosyal uyum sürecini yapılandırılarak birbirleriyle entegre şekilde çalışmalarını sağlamak

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/ Kuruluş(lar) 

1. Tedavi Sonrası Sosyal 
Uyum

ASPB Tüm UMYK 
Bakanlıkları 
Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti 
Yerel Yönetimler 
Üniversiteler 

1.1. “Sosyal Uyum Merkezlerinin ilk danışma 
birimleri olarak da görev yapmasına olanak 
sağlayacak şekilde iş akış şemasının, algoritmasının 
hazırlanarak 2016 yılı içinde yürürlüğe girmesi 
1.1.2. Madde bağımlısı çocukların kısa ve uzun süreli 
tedavileri sonrası sosyal uyum süreçlerine dahil 
edilmesi
1.2. Çocuk destek merkezlerinin sayılarının öncelikle 
SB’na bağlı faaliyet gösteren ayaktan ve yataklı 
bağımlılık tedavi merkezi sayısıyla orantılı olarak 
ülke genelinde ki ihtiyacı karşılayacak şekilde 
artırılması 
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Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/ Kuruluş(lar) 

2. Tedavi ve sosyal 
uyum sürecindeki 
kişilerin aktif işgücü 
hizmetlerinden 
yararlandırılması

2.7. Sosyal uyum sürecinde yer alan çocukların 
topluma uyumunun sağlanması amacıyla okula 
yerleştirilmeleri hususunda ilgili kurumlarla işbirliği 
yapılması 

2.7. ASPB 

Tablo 3-B: “Uyuşturucu ile Mücadelede Sosyal Uyum” Kapsamındaki Hedefler 
Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Stratejiler

1

2

ASPB

ASPB

CİMER
Başvuru Numarası
1801195180

CİMER 
Başvuru Numarası
1801172564

Uyuşturucu ile 
mücadele faaliyet 
raporu-2017

Uyuşturucu ile 
mücadele faaliyet 
raporu-2017

1.1. kapsamında; Sosyal Uyum Birimleri, Sosyal Hizmet Merkezlerine 
bağlı birimler olarak yapılandırılmış ve 2017 yılında pilot uygulama 
olarak faaliyete geçirilmiştir. Bu kapsamda 3 il 4 merkezde Sosyal 
Hizmet Merkezlerine bağlı Sosyal Uyum Birimleri; İstanbul ili Avrupa 
yakasında Bağcılar SHM binasında, Anadolu yakasında Üsküdar 
SHM’ye bağlı olarak, Antalya’da Kepez SHM giriş katında ve Ankara’da 
Mamak SHM’ye bağlı ayrı bir binada faaliyete başlamıştır. Sosyal 
Uyum Birimleri 2018 yılı içerisinde öncelikli olarak AMATEM bulunan 
illerde yaygınlaştırılacak olup 2019 yılında ise tüm illerde açılması 
planlanmaktadır.

1.2 Kapsamında; 
Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği 29.03.2015 tarih ve 29310 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu merkezlerin 
mağduriyet, suça sürüklenme, sokakta yaşama, gebelik, madde 
bağımlılığı gibi sorunlara yönelik ihtisaslaşması sağlanmıştır. Madde 
kullanım tedavisi tamamlanan çocukların sosyal uyumları için 14 
çocuk destek merkezi hizmet vermektedir. Çocuk Destek Merkezleri 
hizmet binaların yapıları iyileştirilmiş, psikososyal destek hizmetinin 
sağlanabileceği yeni hizmet binaları oluşturulmuştur.

2.7 kapsamında uyuşturucu kullandığı tespit edilen, adli makamlarca 
hakkında danışmanlık ve eğitim tedbiri kararı verilen çocukların eğitim–
öğretim hayatlarına devamlarının sağlıklı bir şekilde sağlayabilmeleri 
amacıyla geliştirilen eğitim ve danışmanlık tedbirleri kapsamında 
600 formatör ve 12,000 uygulayıcı rehber öğretmen yetiştirilmiştir. 
Yetiştirilen formatörler illerinde Danışmanlık Tedbiri Uygulayıcı Kursları 
açarak programı yaygınlaştırmaya devam etmektedir.

FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak
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Amaç: Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunu en etkin şekilde bilgilendirecek, farkındalık yaratacak 
ve kamuoyunun mücadele sürecine dâhil olmasını sağlayacak profesyonel iletişim stratejilerini oluşturmak ve 
hayata geçirmek 

Hedefler: 
1. Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak 
2.Kamuoyunun uyuşturucu ile mücadele alanında doğru bilgilere sahip olmasını ve sürece etkin katılımını 
sağlamak 

Amaç: Bilimsel temellere oturtularak sürdürülen uyuşturucu ile mücadelede işbirliklerini güçlendirmek için 
oluşturulan koordinasyon mekanizmalarının eşgüdüm içerisinde hareket etmesi sağlanacak. 

Hedefler: 
1. Kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak yapıları güçlendirerek çalışmaların devamını sağlamak 

Stratejiler

Stratejiler

1. Uyuşturucu İle 
Mücadele Organizasyon 
Şeması 

1.1. 13 Kasım 2014 tarih ve 2014/19 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi kapsamında oluşturulan kurulların 
belirlenen zamanlarda toplanmaya devam etmesi 
1.2. Bölgesel değerlendirme ve tazeleme 
toplantılarının düzenli olarak organize edilmesi 
1.3. İl müdürlüklerinin uyuşturucu ile mücadele veri 
takip sistemine düzenli olarak giriş yapılmasının 
sağlanması

SB (THSK) UMYK Üyesi 
Bakanlıklar 

4.Kamuoyunda 
ve hedef kitlede 
uyuşturucu kullanımının 
olası sonuçlarına 
yönelik farkındalık 
oluşturulması ve 
uyuşturucuya karşı 
tutum geliştirilmesi 

4.1. Hedef kitleye ‘’HAYIR’’ diyebilme tutumunun 
kazandırılması 
4.2. Madde bağımlılarında ‘’YALNIZ’’ olmadıkları hissi 
uyandırılarak bağımlılığa karşı mücadele refleksi 
kazandırılması 

SB 
(SGGM) 

UMTK 

Aktiviteler (Faaliyetler)

Aktiviteler (Faaliyetler)

Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)

Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/ Kuruluş(lar) 

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/ Kuruluş(lar) 

Tablo 4 A: “Uyuşturucu ile Mücadelede İletişim” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Tablo 4B: “Uyuşturucu ile Mücadelede İletişim” Kapsamındaki Hedefler Çerçevesinde 
Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

Stratejiler

4 SB CİMER 
Başvuru Numarası
1801172564

CİMER
Başvuru Numarası
1801195180

Uyuşturucu kullanan bireylere ve yakınlarına destek olmak, tedavi 
sürecinde olan bireylere, ailelere ve konu hakkında bilgi almak isteyen 
tüm vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla SB bünyesinde 
7 gün 24 saat ulaşılabilir olan ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele 
Danışma ve Destek Hattı kurulmuştur. 
Tedavi süreci, bu süreçte yaşanabilecek durumlar, zorunlu olarak 
tedavi edilebilme olasılığı, hastaya en yakın tedavi merkezleri ve bu 
merkezlerden nasıl randevu alınabileceği konusunda ALO 191 tarafından 
arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

Tablo 5A: “Uyuşturucu İle Mücadele Sürecinin Yürütümü ve Koordinasyonu” Kapsamında 
Çocuğa Yönelik Şiddet
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Stratejiler

1 SB CİMER
Başvuru Numarası
1801172564

2014/19 sayılı “Uyuşturucu ile Mücadele” konulu Başbakanlık Genelgesi 
ve 2017/23 Sayılı “Bağımlılıkla Mücadele” konulu Başbakanlık Genelgesi 
kapsamında Ülkemizde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları 
için yeni bir yol haritası oluşturulmuştur.  

Bu Başbakanlık Genelgeleri ile uyuşturucu ile mücadelede kurumlar 
arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri 
belirlemek ve eylem planlarını hazırlatmak, onaylamak, gerektiğinde 
değiştirmek, güncellemek ve uygulanmasını takip edip değerlendirmek 
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda SB koordinasyonunda, Aile ve Sosyal 
Politikalar, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, 
Sağlık ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlarının katılımı ile 
Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK ) oluşturulmuştur. 

İlgili kurulların çalışmaları ile ilk olarak 9 Mart 2015 tarihinde 
Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı yayımlanmış, 18 Nisan 2016 
tarihinde ise 2016-2018 Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı 
yürürlüğe girmiştir. Akabinde Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı, 2018-2023 yıllarını kapsayacak şekilde revize 
edilerek 11 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yerel düzeyde yürütülecek uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının 
koordinasyonu ve takibi için 81 ilde Bağımlılıkla Mücadele İl 
Koordinasyon Kurulları kurulmuştur. Bu kurulların sekretarya görevi 
Sağlık Müdürlüklerine verilmiştir.

FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

Tablo 5B: “Uyuşturucu İle Mücadele Sürecinin Yürütümü ve Koordinasyonu” 
Kapsamındaki Hedefler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum Analizi

2.6.4. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon

Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planın’da (UMEP) izleme göstergelerinin belirlenmes ve 
UMEP kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar ile verilerin gözden 
geçirilmesi ve amaca yönelik geliştirilmesi alanındaki sorumluğun Sağlık Bakanlığına verildiği 
belirtilmektedir. UMEP kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgilerin 6 aylık periyotlarla ilgili 
kurum ve kuruluşlar tarafından koordinatör Bakanlık olan Sağlık Bakanlığına gönderileceği 
öngörülmüştür. Ayrıca UMEP kapsamında yürütülen faaliyetleri içeren bilgilere yönelik olarak 
yıllık Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planının Değerlendirme Raporunun hazırlanması görevi 
de Sağlık Bakanlığına verilmişitir. Bu kapsamda uyuşturucu ile mücadele alanında yürütülen 
çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi Sağlık Bakanlığı tarafından raporlanmıştır. Rapora https://
hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/tutun-mucadele-bagimlilik-db/Uyusturucu/2014-2017_
UYUSTURUCU_ILE_MUCADELE_FAALIYET_RAPORU_1.pdf internet adresi üzerinde erişim 
sağlanabilmektedir.
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2.7. Yargı Reformu Stratejisi 
(Nisan 2015)
2.7.1 Genel Çerçeve

Türkiye’nin, AB’ye üyeliği stratejik hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen müzakere sürecinde 
Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23’üncü Fasıldan doğrudan sorumlu kurum olarak Adalet 
Bakanlığı belirlenmiştir.

Adalet Bakanlığı tarafından 2009 yılında ilk Yargı Reformu Stratejisini hazırlamak üzere geniş 
katılımlı çalışmalar yürütülmüştür. Yargı Reformu Stratejisinin uygulanmaya başlanmasından 
bu yana Türkiye’de ekonomik, sosyal ve siyasal alanda meydana gelen gelişmelere uygun 
olarak yargı alanında da köklü değişiklikler yaşanmıştır. Bu nedenle ilk Strateji Belgesinde 
yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumları dikkate alınarak dünyada ve Türkiye’deki 
gelişmelerin Yargı Reformu Stratejisine yansıltılması amacıyla 2011 yılında güncelleme 
çalışmaları başlatılmıştır. 

Reform hareketlerinin başarılı bir şekilde uygulanmasının, katılımcı yöntemlerle oluşturulan 
bir adalet politikasının varlığını gerektirdiğinden hareketle Yargı Reformu Stratejisi güncelleme 
çalışmalarında başta yüksek yargı organları olmak üzere, meslek kuruluşları, sendikalar, yargı 
dernekleri gibi STK ve üniversite temsilcilerinin katıldığı çalıştaylar düzenlenmiş, ilgili tüm 
kesimlerin yazılı görüşleri alınmış, anketler ve mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

Tüm bunların yanı sıra sürdürülen yargı reformu çalışmalarının etkisini analiz etmek amacıyla 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği halinde Mayıs 2013 tarihi itibariyle 
‘’Türkiye’de Adaletin Verimli ve Etkin Biçimde İşlemesi için Yargı Reformu Sürecinin Etki 
Değerlendirmesi Projesi’’ yürütülmüş, bu kapsamda ilgili konulardaki ulusal mevzuat 
incelenmiş, Yargı Reformu Stratejisi, Eylem Planı ve ilgili değerlendirme raporları taranmış ve 
gerçekleştirilen mülakatlar aracılığıyla yüksek yargı organları ile diğer paydaşların görüşleri 
alınmıştır. Proje çıktıları Yargı Reformu Stratejisi hazırlarına da  katkı sağlamıştır. Güncellenen 
Yargı Reformu Stratejisi 2 Mart ve 8 Nisan 2015 tarihlerinde Bakanlar Kuruluna sunulmuş ve 
17 Nisan 2015 tarihinde dönemin Başbakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU tarafından 
kamuoyuna açıklanmıştır.

2.7.2. Yargı Reformu Alanındaki Stratejiler

Adalet sisteminin tüm yönlerini kapsayacak şekilde oluşturulan Yargı Reformu Strateji 
Belgesinde, sisteme ilişkin sorunlu alanlar belirlenerek bunların giderilmesi için amaç ve 
hedefler tespit edilmiştir. Belgede 10 amaç, 68 hedef ve 197 strateji bulunmaktadır. Her hedefte 
sorumlu ve iş birliği yapılacak kurum ya da kurumlar bulunmaktadır.

Yargı Reformu Stratejisi’nde yer alan amaçlar; 
1. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmek
2. Yargının hesap verebilirliğini ve saydamlığını artırmak
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3.  Ceza ve hukuk adalet sistemini geliştirmek
4. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini geliştirmek ve uygulamada etkililiğini artırmak
5. Adalet alanında uluslararası iş birliğini geliştirmek ve AB katılım sürecinin etkililiğini 
artırmak
6. Hukuk eğitimi ile meslek öncesi ve meslek içi eğitimini geliştirmek
7. Çocuklar, kadınlar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaları geliştirmek
8. Adalete erişimi geliştirmek
9. Yargısal uygulamalardan kaynaklanan insan hakları ihlallerini önlemek ve insan hakları 
standartlarını güçlendirmek
10. Ceza infaz sistemini geliştirmek

2.7.3. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Alanındaki Hedef ve 
Stratejiler

Belgede çocuklar, kadınlar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplara yönelik birçok politika ve 
uygulamalar geliştirilmiştir. 7 numaralı amaç (Çocuklar, kadınlar ve engelliler gibi dezavantajlı 
gruplara yönelik uygulamaları geliştirmek) altında yer alan hedefler kapsamında çocuğa yönelik 
şiddetin önlenmesi için yapılması planlanan çalışmalar da bulunmaktadır. Ayrıca çocukları da 
kapsayacak şekilde “ceza infaz sistemini geliştirmek amacı” altında yer alan 10.3 numaralı 
hedef kapsamında çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için yapılması planlanan çalışmalar da 
bulunmaktadır. 

Durum analizi, Adalet Bakanlığının faaliyet raporları ile BİMER/CİMER üzerinden yapılan 
başvurulara Adalet Bakanlığından gelen yanıtlarla hazırlanmıştır. 

Tablo 1-A: “Hedef 7.1 “Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Etkin Korunması İçin Gerekli 
Önlemlerin Alınması ve Kurumlar Arası İş birliğinin Güçlendirilmesi” Kapsamında Çocuğa 
Yönelik Şiddet

Stratejiler

Yasal düzenlemelerin uluslararası standartlara uygun şekilde gözden 
geçirilmesi

Koordinasyon mekanizmasının (Çocuk Koruma Kanunu kapsamında) 
etkin ve verimli uygulanmasının sağlanması

Çocuk İzlem Merkezlerinin etkinleştirilmesi

Bütçe

AB
SB

2015

+

+

+

AB 
SB

ASPB

Sorumlu
Kurum

İş Birliği Yapılacak
Kurumlar

2016

+

+

+

2017 2018 2019
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Tablo 1-B: İlgili Hedef ve Stratejiler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum 
Analizi

Tablo 2-A: “Hedef 7.2. “Çocuğa Yönelik Uygulamaların Onarıcı Adalet Sistemi Çerçevesinde 
Geliştirilmesi” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Hedef

7.1 AB 
SB

CİMER
Başvuru Numarası 
1801152855

AB Strateji 
Geliştirme 
Başkanlığı 2017 Yılı 
Bakanlık Faaliyet 
Raporu

CİMER
Başvuru Numarası 
1801152855

Adli Görüşme Odaları; özel ortamlarda ifade ve beyanının alınması 
gerektiği veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu 
değerlendirilen, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere adli süreçte 
yer alan diğer kırılgan grupların ifade ve beyan alma işlemlerinde 
etkin şekilde kullanılması amacıyla 05/01/2017 tarihinde kurulmuş, 
2017 yılı sonu itibariyle de 26 adliyede 30 Adli Görüşme Odası faaliyete 
geçmiştir. (2018 Nisan ayı itibariyle 48 ilde 55 adliyede 59 Adli Görüşme 
Odası bulunmaktadır.) 

Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği hazırlanarak 24/02/2017 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca Adli Görüşme Odalarında yürütülecek 
iş ve işlemlerin akışını sağlamak üzere UYAP ekranları oluşturulmuş 
olup 03/04/2017 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanılmıştır. 

Adli görüşme odası bulunan 57 adliyede görev yapan toplam 540 hakim 
ve Cumhuriyet savcısı ile aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde 
psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı unvanlarıyla görev yapan 
60 sosyal çalışma görevlisine yönelik olarak eğitim programları 
düzenlenmiştir. 

SBna bağlı bir hastane çatısı altında ilgili kurumların koordinasyon 
içinde çalışacağı, dışarıda hastanenin diğer kliniklerden ayırt 
edilemeyecek fiziksel özelliklerde cinsel istismar mağduru çocuğun 
tekrar örselenmesini engelleyecek biçimde bütün adli ve tıbbi 
işlemlerin tek merkezde tek seferde yapılmasına imkân verecek 
koşullarda Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) hizmet vermesi 
sağlanmıştır. 2018 yılı sonuna kadar 44 ÇİM açılması hedeflenmektedir. 

Suç mağduru ve suça sürüklenen çocukların koruyucu aile yanına 
yerleştirilmelerine yönelik olarak Koruyucu Aile Yönetmeliğinde 
belirtilen Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeline yönelik olarak 
hazırlanmış olan Koruyucu Aile 2. Kademe Eğitim Paketi tüm il 
müdürlüklerine gönderilmiştir. Paket programın Koruyucu Aile 
Birimleri tarafından şartları uygun olabileceği yönünde kanaat 
oluşan ve kendileri de istekli olan koruyucu ailelere uygulanması 
hedeflenmektedir.

FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

Stratejiler

Bütçe

Çocuklara özgü uzlaşma usullerinin oluşturulması ve 
yaygınlaştırılması

Denetimli serbestlik sisteminde çocuklara özgü alternatif 
yükümlülüklerin geliştirilmesi

AB AB HSYK

2015

+

2016 2017 2018 2019

Sorumlu
Kurum

İş Birliği Yapılacak
Kurumlar
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Tablo 2-B: İlgili Hedef ve Stratejiler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum 
Analizi

Hedef FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

7.2 AB CİMER
Başvuru Numarası 
1801152855

AB Strateji 
Geliştirme 
Başkanlığı 2017 Yılı 
Bakanlık Faaliyet 
Raporu

Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi ilkesi, çocuklara özgü ayrı 
usullerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Değişen ceza adalet sistemi 
anlayışı ile suça sürüklenen çocuklara yönelik çeşitli onarıcı adalet 
programları geliştirilmiştir. 

Onarıcı adalet sisteminin uygulanması amacıyla başvurulan yollardan 
biri de uyuşmazlıkların çözümünde yargılama aşamasından önce 
alternatif çözüm yollarının denenmesidir. Uzlaşma kurumu da 
bunlardan biridir. Bu kurumun suça sürüklenen çocuklar yönüyle 
etkin kullanımının sağlanması onarıcı adalet sisteminin gelişmesine 
katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar şu şekilde 
sıralanabilir: 

10.10.2016 tarihinde “Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı” kurulmuştur. 

02.12.2016 tarihinde yapılan değişiklikle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
253. maddesi yeniden düzenlenmiş; söz konusu değişiklik ile 
uzlaştırma kurumunun uygulama alanı genişletilmiş; soruşturulması 
ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suçların yanı sıra şikâyete 
bağlı olup olmadığına bakılmaksızın uzlaştırma yoluna gidilebilecek 
suçların sayısı da artırılmıştır. Yine, kapsam bakımından yetişkinlerle 
çocuklar arasındaki mevcut eşitlik çocuklar lehine bozularak, uzlaşma 
kurumunun kapsamı suça sürüklenen çocuklar için genişletilmiş, suça 
sürüklenen çocuklar bakımından, mağdurun veya suçtan zarar görenin 
gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla; kapsamdaki 
suçlara ilave olarak üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para 
cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma yoluna gidilebileceği hüküm 
altına alınmıştır. 

Ceza Muhakemesinde Uzlaşma Yönetmeliği 5 Ağustos 2017 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte 
uzlaşma gerçekleşse dahi 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan 
koruyucu ve destekleyici tedbirlerin çocuk hakkında 3 uygulanabileceği 
hükmü gibi çocuklara yönelik uzlaştırma usulüne özgü düzenlemelere 
yer verilmiştir. 

“Adım Adım Değişim Çocuk Müdahale Programı” kapsamında birçok 
personele eğitimler verilmiş ve farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır.

Türkiye’deki Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar için Etkili 
bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, kısa adıyla 
DENGE- Denetimli Serbestlik Gençlik Programı olarak anılmakta olan 
proje, UNICEF teknik desteği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir. Avrupa Birliği, UNICEF ve Türkiye 
Cumhuriyeti eş-finansmanı ile yürütülen ve 2 yıl sürecek olan proje 
DENGE, çocuklar ve gençlere yönelik denetimli serbestlik hizmetlerinin 
etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır. Proje ile çocuklar için etkili, 
ölçülebilir ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu destekleyici 
müdahale programları geliştirecektir.

TAIEX iş birliği ile 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde “Çocuk Adaletinde 
Yeni Arayışlar: Etkin Politika Geliştirme Çalıştayı” düzenlenmiştir. 
Yabancı uzmanların da katıldığı Çalıştayda uygulamacılar bir araya 
gelerek, farklı temalarda grup çalışmaları yapılmış ve danışmanlarca 
gerçekleştirilen masabaşı taramasını tamamlayıcı mahiyette bilgiler 
elde edilerek analiz çalışmasına katkı sağlamıştır.
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Tablo 3-A: “Hedef 7.3 Çocuklara Yönelik Adli Süreçlerde Özel Önlemlerin Etkin Hâle 
Getirilmesi” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Tablo 3-B: İlgili Hedef ve Stratejiler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum 
Analizi

Tablo 4-A: “Hedef 7.4 Çocuk Mahkemelerinin Yaygınlaştırılması, Yapısal ve Fiziksel 
Sorunlarının Giderilmesi” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Stratejiler

Stratejiler

Bütçe

Bütçe

Cumhuriyet savcılığı çocuk bürolarının güçlendirilmesi

Çocuk mahkemelerinde çalışan yargı mensuplarının ve 
çalışanlarının uzmanlaşması

Hazırlık soruşturması kapsamında sosyal çalışma görevlilerinin 
çalışmalarına ilişkin standartlar oluşturulması suretiyle etkin ve 
verimliliklerinin artırılması

Fiziki koşulların ihtiyaca uygun hâle getirilmesi

Cumhuriyet savcılığı çocuk bürolarında çalışan Cumhuriyet 
savcılarının terfi sisteminin yeniden değerlendirilmesi

Sosyal inceleme raporlarının (SİR) standarda bağlanması

Tedbir kararlarında oluşabilecek çelişki ve tekerrürleri önleyecek 
şekilde elektronik kayıt sisteminde düzenlemeler yapılması

AB

AB

AB

AB

HSYK

HSYK

2015

2015

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Sorumlu
Kurum

Sorumlu
Kurum

İş Birliği Yapılacak
Kurumlar

İş Birliği Yapılacak
Kurumlar

Hedef

7.3 AB CİMER
Başvuru Numarası 
1801152855

Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanlığı’nda adli 
yargı hâkim ve savcı adaylarına yönelik olarak “Mağdur Hakları ve 
Uygulamaları” konulu ders Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ilgili Daire 
Başkanı tarafından verilmeye başlanmış ve düzenli olarak devam 
etmektedir. 

Kanunlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Mağdur 
Hakları Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerine sunulmuştur. 

“Çocuk Teslimi Sürecine Mağduriyet Odaklı Yaklaşım” konulu rapor 
hazırlanarak yayımlanmış, Kanun Tasarısının Makama arzı sırasında 
anılan rapor gereğince çocuk teslimi konusunda yeni bir bakış ortaya 
koyan düzenleme önerilmiştir. Bu doğrultuda ilgili kanuni düzenleme 
taslak içerisine eklenmiştir.

FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak
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Tablo 5-A: “Hedef 7.6 Adliye ve Ceza İnfaz Kurumlarında Dezavantajlı Gruplara Yönelik 
Uygulamaların Geliştirilmesi” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Hedef FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

Çocuk mahkemelerinin yaygınlaştırılması ve sorunlarının giderilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar şu 
şekildedir:

Çocuklar için Adalet Projesi kapsamında, Ağır Ceza Merkezi olan 
yerlerde çocuk ifade alma odası, çocuk oyun odası ve çocuk izleme 
odası; diğer mahallerde ise çocuk görüşme odasına 2014 yılından bu 
yana yer verilmektedir. 

Yargılama bölgesine ve nüfus yoğunluğuna bakılmaksızın bütün yeni 
adliyelerin ihtiyaç listelerinde çocuklar için ayrı nezarethane alanları 
planlanmaktadır. 

Çocuk Mahkemelerinde ve Aile Mahkemelerinde sosyal çalışmacı, 
psikolog ve pedagog gibi uzman odalarına yer verilmektedir.
Nüfusu belli bir yoğunluğun üzerindeki şehirler ve Ağır Ceza Merkezleri 
olan yerler için oluşturulacak ihtiyaç programlarında “aile içi 
şiddetten kaynaklanan suçların etkin bir şekilde sonuçlandırılması ve 
önlenmesine” yönelik özel bürolar kurulmasına yer verilmektedir. 

Yeni adalet sarayı yapımına esas teşkil edecek ihtiyaç programlarında 
Çocuk Mahkemesine yer verilmektedir. 

Türkiye’de 2017 yılı itibariyle; 8 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 67 
Çocuk Mahkemesi olmak üzere 75 Çocuk Mahkemesi faâl olarak 
görev yapmakta olup, 18 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi ile 108 Çocuk 
Mahkemesi kurulu bulunmaktadır.

Stratejiler

Bütçe

Kurumlardaki dezavantajlı grupların sorunlarının tespitine yönelik 
çalışmaların etkinliğinin artırılması

Çocuklara özgü ceza infaz kurumlarının
yaygınlaştırılması

BİSİS (Bireyselleştirilmiş İnfaz Sistemi)’nin yaygınlaştırılması

Çocuk ve Gençliğe Yönelik Ceza İnfaz Kanunu hazırlanması

Adliyelerde ve ceza infaz kurumlarında dezavantajlı gruplara 
yönelik fiziki altyapıya ilişkin önlemler alınması

Ceza ve infaz kurumlarındaki personele dezavantajlı gruplara 
yönelik uygulamalar yönünden eğitim verilmesi

AB AB

2015

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2016 2017 2018 2019

Sorumlu
Kurum

İş Birliği Yapılacak
Kurumlar

7.4 AB CİMER
Başvuru Numarası 
1801152855
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Hedef FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

Ceza infaz kurumlarındaki kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlıların 
sorunlarının tespiti ile bunların çözümü için çalışmalar yapılması, 
çocuklar için ceza infazının sağlandığı ‘’infaz kurumlarının’’ ve 
Bireyselleştirilmiş İnfaz Sistemi (BİSİS)’nin yaygınlaştırılması, adliye ve 
ceza infaz kurumlarında dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaların 
geliştirilmesi anılan hedefe yönelik çalışmalarda öncelikli alanlardır. 
Bu kapsamda yürütülen çalışmalar şu şekildedir; 

Mağdur Hakları Daire Başkanlığına ait internet sitesi, dezavantajlı 
grupların her birine ayrı sayfa yer alacak şekilde düzenlenmiştir. (http://
www.magdur.adalet.gov.tr/) 
Adli süreçte mağdurlarla temas halinde olan kamu görevlilerine yol 
gösteren bir kaynak olması amacıyla alanında uzman akademisyenler, 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hâkim-savcı ve uzmanlar tarafından 
hazırlanmış olan Mağdura Yaklaşım Kılavuzu’ndan 15.000 adet 
basılmıştır. 

“Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü 
İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulun Meclis Araştırma Komisyonu”nun 
çalışmalarına katkı sağlamak üzere 2016 yılı Temmuz ayında “Çocuk 
İhmal ve İstismarı: Mevzuat, Verilen Hizmetler, Uygulamada Yaşanan 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı rapor hazırlanarak anılan 
komisyona sunulmuştur. 

Ceza infaz kurumlarındaki ruh sağlığı problemleri olan hükümlü 
ve tutukluların personel tarafından erken dönemde tanınması ve 
psiko-sosyal yardım ve sağlık servisi personelinin eğitimi amacıyla 
“Ceza İnfaz Kurumlarında Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetlerinin 
İyileştirilmesi Projesi” geliştirilmiş, bu proje kapsamında 
“Araştırma Değerlendirme Formu (ARDEF)” ve “Yapılandırılmış 
Ruhsal Değerlendirme ve Bireysel Müdahale Programı (YARDM)” 
oluşturulmuştur. 

Ruhsal sorunların ve bağımlılık ile ilgili sorunların önlenmesi, rehabilite 
edilmesi veya tedavisi için de ceza infaz kurumlarında en sık görülen 26 
farklı ruhsal ve davranışsal sorun için “Bireysel Müdahale Programları” 
geliştirilmiştir. 

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TÇYÖV) tarafından 
kadın hükümlülere ve dışarıda bulunan çocuklarına yönelik olarak 
yürütülen “İçerideki Çocuk Projesi” kapsamında 6 ilde bulunan ceza 
infaz kurumlarında var olan kreş ve anaokullarının fiziki şartlarının 
iyileştirilmesi, anaokulu ya da kreşi bulunmayan ceza infaz 
kurumlarında kreş ve anaokulu yapılması ile ilgili olarak çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Çocuk Adalet Sisteminin infaz ayağını oluşturan ve 2014 yılında 
uygulanmaya başlanan “Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS)” 
ile her hükümlünün bireysel olarak değerlendirilmesi, risk düzeyinin 
saptanması ve bu duruma uygun bireysel iyileştirme planının yapılması 
amaçlanmıştır. Bu sistem ile çocuk geldiği andan itibaren ilgili birimler 
tarafından bilimsel bir değerlendirme formu olan ARDEF (Araştırma 
Değerlendirme Formu) ile değerlendirilmekte ve suça sürüklenme 
nedenlerine ilişkin risk durumları tespit edilmekte ve bu risk 

7.6 AB CİMER
Başvuru Numarası 
1801152855

Tablo 5-B: İlgili Hedef ve Stratejiler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum 
Analizi
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Hedef FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

durumlarına göre (gerek bireysel çalışmalar gerekse grup çalışmaları 
olarak) çeşitli programlara yönlendirilmektedir. Değerlendirmeden 
sonra bu duruma uygun bireysel iyileştirme planı yapılmakta ve ilgili 
servisler tarafından uygulanmaktadır. 

Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi 
kapsamında; özel hizmet gerektiren çocuk hükümlüler, cinsel suçlular, 
terör hükümlüleri ve kadınlar ile çalışan personeli kapsayan eğitimler 
yüz yüze eğitim yoluyla verilmiştir. Ceza infaz kurumunda görev yapan 
bazı personele “İşaret Dili Eğitimi” verilmiştir. 

BİSİS sistemi içinde yer alan Araştırma Değerlendirme Formu’nun 
(ARDEF) yetişkin modülünün uygulayıcı eğitimi, kurum kabul birimleri 
ile psiko-sosyal servislerde görev yapan personele verilmiştir. 
Ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların topluma kazandırılması 
için çalışan personelin psiko-sosyal ve yönetim becerilerinin 
güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen ve çocuğun yüksek yararını esas 
alan, çocuk odaklı ve bütüncül bir bakış açısıyla bir hizmet içi eğitim 
programı olan Ardıç Programı hazırlanmıştır. 

ARDIÇ Personel Eğitimi Programı; çocuk hükümlü ve tutuklulara 
yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında, ceza infaz 
kurumu personel eğitim merkezlerinde verilmekte olan bir eğitimdir. 
İhtiyaçlar çerçevesinde revize edilen program kapsamında; Ardıç Temel 
Eğitim Modülü (İletişim, Ergenlik ve Kişilik Gelişimi, Olumlu Davranış 
Kazandırma, Kriz ve Krize Müdahale, Hukuk, Değişim), Grup Liderliği 
Modülü (Duyguların Yönetimi, Müzakere ve Arabuluculuk) ve Yönetici 
Eğitimi (Etkin Yöneticilik, Ardıçta Yönetici Olmak) alanlarında eğitimler 
verilmektedir. 

Genişletilmiş ARDIÇ Eğitimi Programının pilot uygulaması 16-27 Ekim 
ve 13-24 Kasım 2017 tarihlerinde Denizli Personel Eğitim Merkezinde 
gerçekleştirilmiştir.
 
Annelerinin yanında kalan çocukların bezlerinin, diğer temizlik 
ihtiyaçlarının ve gelişimine etki edecek oyuncakların, süt emziren veya 
hamile hükümlü ve tutuklular ile ekonomik durumu iyi olmayanlar 
öncelikli olmak üzere; talep eden diğer kadın hükümlü ve tutuklulara 
da temizlik ve hijyen malzemelerinin, ödenek tahsis edilmesini 
beklemeden temin edilmesi hususu Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü tarafından tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve ceza infaz 
kurumlarına bildirilmiştir. 

Adli Görüşme Odalarının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla 
Adli Görüşme Odası bulunan yerlerde çalışan hâkim ve Cumhuriyet 
savcılarına yönelik eğitim programı hazırlanmıştır. 

Adli görüşme odası bulunan 57 adliyede görev yapan toplam 540 
hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile aile, çocuk ve çocuk ağır ceza 
mahkemelerinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı unvanlarıyla 
görev yapan 60 sosyal çalışma görevlisine yönelik eğitim programları 
düzenlenmiştir. 
 
Bu kapsamda Ekim ayı itibariyle başlayacak eğitim programıyla 500 
hâkim ve Cumhuriyet savcısına eğitim verilmesi planlanmaktadır. 
Aynı eğitim kapsamında 60 uzmana süpervizyon ve eğitici eğitimi 
verilecektir.

AB Strateji 
Geliştirme 
Başkanlığı 2017 Yılı 
Bakanlık Faaliyet 
Raporu
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Tablo 6-A: “Hedef 10.3 Denetimli Serbestlik Sisteminin Geliştirilerek Daha Etkin Hâle 
Getirilmesi” Kapsamında Çocuğa Yönelik Şiddet

Stratejiler

Bütçe

Dezavantajlı gruplara yönelik özel müdahale programlarının 
geliştirilmesi

Riske göre özel müdahale programlarının hazırlanması

Denetimli serbestlik şube müdürlüklerinin fiziki ve teknik 
kapasitelerinin artırılması

Suç ve kişiye özgü infaz programının geliştirilmesi

AB AB

2015

+

+

+ +

+ +

2016 2017 2018 2019

Sorumlu
Kurum

İş Birliği Yapılacak
Kurumlar

Tablo 6-B: İlgili Hedef ve Stratejiler Çerçevesinde Öngörülen Faaliyetlere İlişkin Durum 
Analizi

Hedef

10.3 AB CİMER
Başvuru Numarası 
1801152855

Türkiye’de oluşturulan yeni ceza adalet sistemi ile; Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Denetimli Serbestlik 
Hizmetleri Kanunlarıyla modern infaz sisteminin mevzuat alt yapısı 
oluşturulmuştur. Çağdaş demokrasilerde ceza infaz sisteminin etkinliği 
kadar insancıllığı da önemli bir unsurdur. Ceza İnfaz Sistemine ilişkin 
yeni yaklaşımlarda suçluların ıslahı, topluma kazandırılması ve tekrar 
suç işlemelerinin önlenmesi ön planda bulunmaktadır. Bu kapsamda 
yürütülen çalışmalar şu şekilde sıralanabilir: 

Türkiye’de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkin 
Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi DENGE 
(Denetimli Serbestlik Gençlik Programı), Türkiye’de çocuklara yönelik 
denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, denetimli 
serbestlik altında bulunan çocuklara yönelik toplum temelli hizmetlerin 
güçlendirilmesi gereksinimi çerçevesinde oluşturulmuştur. 

2014 yılı sonu ve 2015 yılı başında düzenlenen 2 çalıştay sonucunda 
denetimli serbestlik altına alınmış çocuk yükümlülerin yeniden 
suça sürüklenme riskleri, ihtiyaçları ve sosyo-kültürel özellikleri 
göz önünde bulundurularak mevcut 4 Çocuk Müdahale Programı ve 
ARDIÇ programlarından yararlanılarak “Adım Adım Değişim Programı” 
geliştirilmiştir. 
Türkiye’de denetimli serbestlik altında bulunan çocuklara yönelik 
toplum temelli hizmetlerin güçlendirilmesi gereksinimi çerçevesinde 
oluşturulan Projeye 22.12.2015 tarihinde başlanmıştır. 

2017 yılı Kasım ayı verilerine göre denetimli serbestlik müdürlüklerinin 
koordinatörlüğünde toplam 11.621 yükümlünün katılımıyla Türkiye 
genelinde 989 hektarlık alana 368.453 adet fidan dikimi ve 505.639 adet 
ağaca bakım çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Denetimli serbestlik altında bulunan çocuklara yönelik yurt dışı 
uygulamalarının araştırılması faaliyeti kapsamında Hollanda, Birleşik 
Krallık ve İspanya çocuk ceza adalet sistemi ile denetim serbestlik 
uygulamaları incelenerek, bu ülkelerdeki uygulamalar içeren taslak 
rapor hazırlanmıştır. 

FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak
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Hedef FaaliyetlerSorumlu
Kurum

Kaynak

Denetimli serbestlik müdürlüklerinin fiziki ve teknik kapasitelerinin 
artırılması faaliyetleri kapsamında, 2017 yılı Aralık ayı itibariyle 62’si 
adliye binası, 21’i kamu binası, 56’sı kiralık olmak üzere 139 denetimli 
serbestlik müdürlüğü hizmet vermektedir.

2.7.4. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon

Yargı Reformu Stratejisi (Nisan 2015) belgesinde izleme, değerlendirme ve koordinasyonun 
nasıl sağlanacağına ilişkin ayrı bir başlık bulunmamaktadır.
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2.8. Toplumda Engelli Kişilerin 
Haklarının Geliştirilmesi ve Tam 
Katılmalarının Sağlanması İçin Avrupa 
Konseyi Eylem Planı

Avrupa’da Engelli Kişilerin Yaşam 
Kalitelerinin Düzeltilmesi 2006-2013
2.8.1 Genel Çerçeve

Engelli bireylerin istismar edilme ve şiddete uğrama sıklığı toplumun geneline göre daha 
yüksektir. Özellikle ağır engelli kadınların riski çok fazladır. İstismar kurumlarda, bakım 
verilen alanlarda ya da bireylerin evlerinde olabilir. Şiddet çok farklı tiplerde olabilir, temel 
gereksinimlerin karşılanmaması şeklinde de görülebilir. 

Eylem Planı’nda devletin istismarın olmayacağı garantisini veremeyeceği; ancak üst düzeyde 
korumanın başarılması ve mümkün olan en güçlü korumayı sağlaması gerektiği vurgulanmaktadır. 
Bunun için Eylem Planı’nda taraf ülkelere önerilen eylemler; kişilerin istismar riskinin azaltılması 
ve kendini koruması için kişisel hakları konusunda eğitimleri, istismara uğrayan veya şiddetle 
karşılaşan kimselerin de uygun desteğe ulaşmasının sağlanması, istismarın bildirimi, uygun 
izlem yaklaşımı, bireysel desteği kapsayan bir sistem oluşturulmasıdır. 

2.8.2. Avrupa Konseyi Eylem Planındaki Stratejiler

Toplumda Engelli Kişilerin Haklarının Geliştirilmesi ve Tam Katılmalarının Sağlanması için 
Avrupa Konseyi Eylem Planı’nda toplam 15 başlık bulunmaktadır. Bunlar; 

1. Politik ve kamusal hayata katılım 
2. Kültürel hayata katılım
3. Bilgi ve iletişim
4. Eğitim
5. İstihdam, mesleki rehberlik ve eğitim
6. Yapılı çevre
7. Taşıma
8. Toplum yaşamı
9. Sağlık bakımı
10. Rehabilitasyon
11. Sosyal koruma
12. Yasal koruma
13. Şiddet ve istismara karşı koruma
14. Araştırma ve gelişim 
15. Farkındalığı artırmadır.
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2.8.3. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Alanındaki Hedef ve 
Stratejiler

Eylem Planında 13. madde “Şiddete ve istismara karşı koruma” başlığını taşımaktadır. Bu 
başlık altında; istismarın ve şiddetin kime karşı olursa olsun kabul edilemeyeceği ve toplumun 
özellikle en kırılgan kesimlerini şiddete karşı koruma görevi olduğu ifade edilmektedir. 

13. maddenin 2 hedefi ve bunların altında üye ülkeler için sıralanmış 14 özel eylem yer 
almaktadır.  

Hedefler
1. Ayrımcılık yapılmadan insan hakları çerçevesi içinde şiddetin ve istismarın tüm formlarına 
karşı engelli bireylerin korunmasına çalışmak

2. Şiddet ve istismar mağdurları için var olan servis ve destek sistemlerine engelli bireylerin 
ulaşımını sağlamak

Eylemler
1. Gereksinim duyulduğunda, politika ve yasal düzenlemeler yoluyla engelli kişilerin 
şiddetten ve istismardan koruyacak güvenliği sağlamak 

2. Engelli bireylerin şiddet ve istismar riskini azaltmak için, örneğin özgüven ve güçlenme 
kursları gibi eğitim kurslarına ulaşabilmelerini kolaylaştırmak

3. Şiddetin ve istismarın saptanması, duygusal problemlerde profesyonel danışmanlık ve 
tazminatın sağlanması gibi istismarcıya karşı gerekli  girişimin yapılması, ölçüm, süreç ve 
protokollerin engelli bireylere adapte edilmesi

4. Ev içi şiddet dahil olmak üzere, şiddet veya istismar mağdurlarına tazminat da dahil 
olmak üzere uygun destek servislerinin sağlanması

5. İlgili taraflarla tartışmayı ve işbirliğini teşvik ederek ailelerin desteklenmesi, toplumun 
eğitim düzeyinin ve farkındalığının artırılması ile tüm durumlarda kötü muamele  ve 
istismarla, şiddetle mücadele ve şiddetin önlenmesi

6. Engelli bireylerin, özellikle kadınların ve ailelerinin, istismar durumunda servislere 
ulaşma ve bilgi sağlama yoluyla desteklenmesi

7. Engelli bireylerin psikiyatri tesislerinde, sosyal bakım evlerinde, bakım yurtlarında ve 
diğer kurumsal alanlarda istismardan korunması için sistemlerin sağlanması

8. Engellilere özel bakım ve temel destek servislerinde çalışan bütün personele uygun 
eğitimin verilmesini sağlamak

9. Polis ve yargı makamlarını engelli kişilerden tanıklık alabilecekleri ve istismar  olaylarını 
ciddiye alabilecekleri şekilde eğitmek 
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10. Engelli kişilere şiddet ve istismardan nasıl uzak duracakları, nasıl fark edecekleri ve 
nasıl raporlayacaklarına ilişkin bilgi sağlamak 

11. Engelli insanlara karşı her türlü fiziksel veya zihinsel şiddeti, yaralanmayı veya istismarı, 
ihmal ve ihmalkâr muameleyi, kötü muameleyi, kaçırılmalarını veya satılmalarını önlemek 
için, yasama, idari, yargı veya diğer tedbirleri etkili ve transparan bir şekilde almak, 

12. Üye ülkeleri  kadınların şiddete karşı korunmasında Bakanlar Kurulunun no (2002)5 
önerilerini uygulamaları 

13. Üye ülkeleri  aciz erişkinlerin yasal korunması ile ilgili Bakanlar Kurulunun No R(99) 
önerisini uygulamaları

14. Koruyucu yetişkinlerin ve engelli çocukların istismara karşı korunmasında Resolution 
(2005) 1’i ve ilgili tamamlayıcı raporu uygulamak

Eylem planının diğer uluslararası metinlerle kesişen yönlerinin vurgulandığı 4 numaralı başlığın 
altındaki 4.4. numaralı madde “Engeli olan Çocuklar ve Gençler” başlığını taşımaktadır. Bu 
başlık altında Çocuk Hakları Sözleşmesinde engelli çocuklara yönelik temel prensiplere atıfta 
bulunulmaktadır. 

Durum Analizi

Durum analizi, BİMER/CİMER üzerinden yapılan başvuruya ASPBndan gelen yanıt ve 
“Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”nin ilgili maddeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

CİMER başvurusuna ASPB  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yanıt gelmiştir. Bu 
yanıtta; Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 13 Aralık 2006 tarihinde kabul edilen Engellilerin 
Haklarına İlişkin Sözleşme ve buna ek İhtiyari Protokol’ün 30 Mart 2007 tarihinde imzaya 
açıldığı ve Türkiye tarafından imzalandığı belirtilmekte,  Sözleşme’nin 3 Aralık 2008 Dünya 
Engelliler Gününde TBMM tarafından kabul edilen 5825 sayılı kKnun ile uygun bulunduğu 
ifade edilmektedir. Yanıtta, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 
böylece Türkiye açısından bağlayıcılık kazandığı, Sözleşme’de yer alan hükümler çerçevesinde 
engelli politikalarının oluşturulmakta olduğu bilgisi verilmektedir. (CİMER Başvuru numarası 
1801241525)

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

3/12/2008 tarihli ve 5825 sayılı Kanun’la onaylanması uygun bulunan “Engellilerin Haklarına 
İlişkin Sözleşme”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/5/2009 tarihli ve HUMŞ/619 sayılı 
yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu’nca 27/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Resmi Gazete’de yer aldığı şekli ile “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”nin 7, 8 ve 16. 
maddeleri engelli çocukların şiddetten korunmasına ilişkin hükümler taşımaktadır. 

Madde 7 Engelli Çocuklar başlığını taşımaktadır. Bu başlık altında 3 madde yer almaktadır:
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1. Taraf Devletler, engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde tüm insan temel hak ve 
özgürlüklerinden tam olarak yararlanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

2. Engelli çocuklarla ilgili tüm eylemlerde çocuğun en çıkarının gözetilmesine öncelik verir.

3. Taraf Devletler engelli çocukların kendilerini etkileyen her konuda diğer çocuklarla 
eşit koşullar altında görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına sahip olmalarını, yaşları ve 
olgunluk seviyelerine göre görüşlerine önem verilmesini ve onlara bu hakkın tanınması için 
engeline ve yaşına uygun destek sunulmasını sağlar.

Madde 8  Bilinçlendirme başlığını taşımaktadır. Bu başlık altında yer alan tedbirlerden biri 
de  “ Erken yaştan itibaren tüm çocukların eğitim sisteminin her aşamasında engelli bireylerin 
insan haklarına saygıyla yaklaşmasını teşvik etmek” şeklinde ifade edilmiştir.
 
Madde 16 Sömürü, Şiddet veya İstismara Maruz Kalmama başlığını taşımaktadır. Bu 
başlık altında 5 madde yer almaktadır:

1. Taraf Devletler engellilerin ev içinde ve dışında sömürüye uğramasının, şiddete ve 
istismara maruz kalmasının, bu tutumların cinsiyete dayalı hali dahil her biçiminden 
korumak için uygun yasal, idari, sosyal, eğitsel ve diğer tüm tedbirleri alır.

2. Taraf Devletler engellilere, ailelerine, onların bakımını sağlayanlara cinsiyetlerine ve 
yaşlarına uygun yardım ve desteği sağlayarak sömürü, şiddet ve istismar vakalarının nasıl 
önleneceğine, tespit edileceğine ve bildirileceğine dair bilgi ve eğitim vererek sömürünün, 
şiddetin ve istismarın her biçimini önleyici uygun tüm tedbirleri alır. Taraf Devletler koruma 
hizmetlerinin yaş, cinsiyet ve engellilik konularına duyarlı olmalarını sağlar.

3. Taraf Devletler sömürünün, şiddetin ve istismarın her biçimini önlemek için engellilere 
hizmet etmeye yönelik tüm tesislerin ve programların bağımsız merciler tarafından etkin 
bir şekilde denetlenmesini sağlar.

4. Taraf Devletler koruyucu hizmetlerin sunulması sırasında meydana gelenler de dahil 
olmak üzere sömürünün, şiddetin veya istismarın herhangi bir biçiminin mağduru olan 
engellilerin fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak tedavisi, rehabilitasyonu ve sosyal açıdan 
yeniden bütünleşmesini sağlayıcı uygun tüm tedbirleri alır. Sözkonusu iyileşme ve yeniden 
bütünleşme, kişinin sağlığına, öz saygısına, onuruna, özerkliğine kavuşmasını sağlar ve yaş 
ve cinsiyetiyle bağlantılı özel ihtiyaçlarını dikkate alır.

5. Taraf Devletler engellilere karşı sömürü, şiddet ve istismar vakalarının tespiti, 
soruşturulması ve gerekli hallerde kovuşturulmasını sağlamak için kadın ve çocuk merkezli 
yasa ve politikalar dahil etkili yasa ve politikaları yürürlüğe koyar.
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/20090714-1.htm) 

2.8.4. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon

Toplumda Engelli Kişilerin Haklarının Geliştirilmesi ve Tam Katılmalarının Sağlanması İçin 
Avrupa Konseyi Eylem Planı’nın izleme, değerlendirme ve koordinasyonun nasıl sağlanacağına 
ilişkin ayrı bir başlık ve belgeye ulaşılamamıştır.



123 

3. Genel Değerlendirme ve Öneriler

Bu rapor çocuğa karşı şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların durum analizini 
yapmak üzere hazırlanmıştır. Henüz çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için hazırlanmış, 
yürürlükte olan bir strateji belgesi ve eylem planı yoktur. Bu nedenle çocukları da kapsayan 
amaç ve hedefleri içeren diğer strateji ve eylem planları incelenerek durum analizleri yapılmaya 
çalışılmıştır. İncelenen tüm ulusal strateji belgeleri ve eylem planlarında çocukları kapsayan 
amaç, hedef ve stratejiler doğrultusunda birçok aktivite yer almaktadır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde bu aktivite planları kapsamında bir kısmı doğrudan çocuğa 
yönelik şiddetin önlenmesini de kapsayan, etkili birçok çalışmanın olduğu görülmektedir. Bu 
çalışmalar sıklıkla bir Bakanlığın sorumluluğunda ve diğer kurum ve kuruluşların desteğinde 
gerçekleşmiştir. 

Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ancak bir dizi planlı çalışma ile mümkün olabilir. Faaliyetlerin 
belirlenmesi sürecinde amaç, yakın, orta ve uzun erimli hedefler ile bu hedeflere ulaşmayı 
sağlayacak stratejiler saptanır. Faaliyetler de bu sistematik içinde belirlenir. Bu durum analizi 
raporunda incelenen ulusal eylem ve strateji planlarının her biriyse farklı sistematikler 
çerçevesinde hazırlanmıştır. Dokümanların amaç, hedef, strateji ifadeleri farklı düzeylerde 
ve farklı düzenler şeklinde verilmiştir. Bu nedenle her bir dokümanın faaliyet listelerinin 
oluşturulması için farklı tablo düzenleri oluşturulmak zorunda kalınmıştır.

ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (2013 – 2017), ÇOCUK 
KORUMA HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON STRATEJİ BELGESİ (2014 – 2019), KADINA 
YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI (2016-2020) dışındaki diğer ulusal 
eylem ve strateji planlarında faaliyetlerin etkinliğini ve sonuçlarını değerlendirebilmek 
için kullanılabilecek göstergeler belirlenmemiştir. Bu durumda faaliyetlerin ne düzeyde 
gerçekleşebildiği ve etkinliği hakkında bilgi edinmek güçleşmektedir. 

Doğrudan çocuklar konu edilerek hazırlanan ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ VE 
EYLEM PLANI (2013 – 2017), ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON STRATEJİ 
BELGESİ (2014 – 2019) ve ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE ULUSAL PROGRAMI dışındaki diğer 
eylem ve strateji planlarının hedef ve stratejileri kapsamında çocuk konusuna ayrı başlıklar 
halinde ve kapsamlı şekilde yer verilmediği görülmektedir.  

İncelenen tüm ulusal eylem ve strateji planlarında çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi 
konusunda spesifik ve doğrudan etkili olabilecek eylemlere sınırlı şekilde yer verilmiştir.  
ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (2013 – 2017), ÇOCUK KORUMA 
HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON STRATEJİ BELGESİ (2014 – 2019) ve ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE 
MÜCADELE ULUSAL PROGRAMI çocuklar temel alınarak hazırlanmış olsa da bu dokümanlarda 
da çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için aktif faaliyetlerin sayısı son derece sınırlıdır.

Belgelerde yer alan faaliyetlerin izlenebilmesi için izleme ve değerlendirmeye yönelik ilkeler 
YARGI REFORMU STRATEJİSİ (Nisan 2015) dışındaki diğer strateji ve eylem planlarında ayrı 
başlıklar halinde yer almaktadır. Ancak izleme ve değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporların 
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eksik olduğu görülmektedir. Bazı eylem planları için öngörülen değerlendirme toplantılarının 
gerçekleştiğine ilişkin bilgilere ve raporlanacağı ifade edilen değerlendirme ve izleme verilerine 
ulaşılamamıştır. 

Bu durum analiz raporunun hazırlanma sürecinde, bilgi kaynağı olarak Bakanlıkların web 
sitelerinde yer alan faaliyet raporları ile eylem planlarını izleme ve değerlendirme raporları 
incelenmiş, ek olarak BİMER/CİMER yoluyla Bakanlıklardan bilgi talep edilmiştir. Bu kapsamda 
ulusal strateji ve eylem planlarındaki birçok faaliyetin gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilmekte 
olduğu bilgisine ulaşılabilmiştir. Bu bilgilerin tümü raporda yer almaktadır. 

Bununla birlikte planlarda yer alan bazı çalışmaların yürütüldüğüne ve bazı faaliyetlerin de 
gerçekleştirildiğine dair bilgilere ulaşılamamıştır. Bu durum söz konusu olan çalışmaların 
ve faaliyetlerin yapılmadığı anlamı taşımaz. Ancak planlarda yer aldığı halde izleme ve 
değerlendirme adına yeterli bilgiye ulaşılamayan alanların varlığı önemli bir gereksinimi 
göstermektedir.  

İncelenen ulusal strateji ve eylem planlarının çocukları da kapsayacak şekilde hazırlanmış 
olması bu konuda sorumlu kurum ve kuruluşların hassasiyetini ve önceliğini göstermektedir. 
Ancak çalışmaların izlenmesinde standartların gösterge temelli izlemeye olanak sağlayacak 
şekilde belirlenmesi, izleme ve değerlendirme çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi 
ve kaynak olmak üzere raporlamanın eksiksiz şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu 
şekilde mevcut durum, yapılmakta olan çalışmalar ve bir sonraki dönemde gerçekleştirilmesi 
planlanan hedefler ve stratejiler daha objektif ve pratik olarak ortaya konabilecektir.

Sonuç olarak; raporda görüldüğü üzere farklı strateji belgesi ve eylem planlarında çocuğa karşı 
şiddetin önlenmesi için yapılacak çalışmalar ve faaliyetler yer almakla birlikte, çocuğa karşı 
şiddetin önlenmesi için özel olarak hazırlanmış bir strateji belgesine ve eylem planına ihtiyaç 
vardır. 

Bu belge; amaçları, hedefleri, stratejileri ve faaliyetleri özel olarak belirlenmiş, takvimlendirilmesi 
spesifik gereksinimler dikkate alınarak yapılmış, yürütülmesinde sorumlu kurum ve kuruluşlar 
net şekilde belirlenmiş, faaliyetlerin etkinliğinin göstergelerle izlenebilecek şekilde 
yapılandırıldığı ve yürütülmesi için gereken kaynakların öngörüldüğü bir eylem planı olmalıdır. 
Ayrıca çalışmaları izleme değerlendirme sürecinde sivil toplumun çalışmaları kolayca takip 
edebileceği, bilgiye rahatça ulaşabileceği bir takip sitemi de oluşturulmalıdır.



Notlar



Notlar



Notlar
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