
Türkiye’nin taraf olduğu Çocuk Haklarına dair 
Sözleşme’ye göre çocuklarla ilgili bütün yasa 
ve uygulamaları oluşturanlar, önce çocukların 

yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların 
koruma ve bakımını üstlenenlerin bu sorumluluklarını 
yerine getirmeleri için önlemleri alır ve onların 
sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine bakar. 

Türkiye’de çocuklara yönelik hizmet veren personelin 
niceliksel ve niteliksel olarak yeterli olmadığına dair 
sorunlar sürmektedir. Birçok çocuğun bulunduğu 
okul, bakım kurumu, kapalı kurum gibi kuruluşlarda 
rehber öğretmen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, 
çocuk gelişimi ve eğitimcisi gibi uzman psiko-sosyal 
destek personeli sayısı yetersizdir. 

Nitelikli personel sayısındaki düşüklüğün sonucu 
çocuklarla en çok vakit geçirenler, farklı rol ve görev-
leri olan personeldir. Örneğin bakım kurumlarında 
düşük standartlarla ve hizmet alımı ile görevlendi-
rilen bakım personeli, kapalı infaz kurumlarında ise 
aslen güvenlikten sorumlu infaz koruma memurları, 
çocukların en çok vakit geçirdikleri personeldir.  

 
BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi,  
Madde 3:
1. Kamusal ya da özel 
sosyal yardım kuruluşları, 
mahkemeler, idari 
makamlar veya yasama 
organları tarafından yapılan 
ve çocukları ilgilendiren 
bütün faaliyetlerde, 
çocuğun yararı temel 
düşüncedir.
2. Taraf Devletler, çocuğun 
anne-babasının, vasilerinin 
ya da kendisinden hukuken 
sorumlu olan diğer kişilerin 
hak ve ödevlerini de göz 
önünde tutarak, esenliği 
için gerekli bakım ve bu 
amaçla tüm uygun yasal ve 
idari önlemleri alırlar.

Çocuğun şiddetle karşılaştığı ortamlar, Birleşmiş Milletler Çocuğa 
Karşı Şiddet Raporu’na göre beş alanda sınıflanmıştır.  
1. Ev içi/ aile içi ortam
2. Okul ve eğitim ortamı
3. Kurum ortamı
4. Topluluk ve sokak ortamı
5. Çalışma ortamları

ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN PERSONEL, ÇOCUĞA KARŞI 
ŞİDDETİ “OLMADAN” ÖNLEME ve ETKİLİ MÜDAHALE 

İÇİN GÜÇLENDİRİLMELİDİR! 

Çocuğa karşı 
şiddetin  

gerçekleşmeden 
önlenmesi,  

şiddete maruz 
kalan  çocuğun 

yeniden 
güçlenmesi  

ve şiddet 
döngüsünün 

tekrar etmemesi 
için çocuklara 
hizmet veren 

personelin 
öncelikle 

yeter sayıda 
olması, 

çocuk odaklı ve 
çocuğun yararına 

ortak bir dil 
ve yaklaşımla 

hareket etmesi 
gerekir.



ÖNCELİKLİ TALEPLERİMİZ;
• Tüm kurumlarda çocukla çalışan personel politikalarının “çocuk odaklı ve çocuğun 
yararına bir dönüşüm için” gözden geçirilmesi, yenilenmesi (ASPB, MEB, Adalet 
Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı vb),
• Personelin çocuk odaklı ve çocuğun yararına bir dönüşüm sağlayacak şekilde 
güçlendirilmesi, 

• Toplumsal cinsiyet, din, dil, etnik köken, engellilik, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 

gibi alanlarda ayrımcılığı önleyen uygulamalar konusunda güçlendirilmeleri,

• İyi uygulamalar hakkında bilgilendirilmeleri,

• Özel ihtiyaçları olan çocuklarla çalışan personelin, çalıştıkları grupların özelliklerine 

göre güçlendirilmesi,

•  Süpervizyonlarının sağlanması,

• Personelin mesleki anlamda işlevlerini yerine getirebilecekleri yasal-örgütsel 
düzenlemeler yapılması,

• Personel sayısının arttırılması ve hizmet alımıyla ilgili çocuğun yararının gözönünde 
tutulduğu düzenlemelerin yapılması,

• Personelin çalışma koşullarının güçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması.

Personelin 
güçlenmesi

çocuk 
odaklı  ve 
çocuğun 
yararına 

dönüşüm için çok 
önemli!

Bu belge AB Türkiye 
Delegasyonu 

tarafından 
desteklenen “Çocuğa 

Karşı Şıḋdeti̇n 
Önlenmesıṅde Sıv̇ıl̇ 

Toplum Örgütlerıṅıṅ 
Güçlendirilmesi”̇  

Projesi kapsamında 
hazırlanmıştir.  

Bu belgede yer 
alan görüşler 

AB’nin görüşlerini 
yansıtmamaktadır.

“Çocuğun bulunduğu ev, eğitim, kurum, çalışma ve sokak ortamlarıyla ilişkili 
çeşitli rollere sahip aktörler, çocuğun karşilaşabileceği şiddeti
önleyebilir!”

 
Öte yandan çocukla çalışan personelin, çocukla çalışma konusundaki bilgi ve beceri 
düzeylerinin farklı olması da çocuğa verilen hizmet kalitesini ve hizmetlerin çocuğun 
yararına dönüşüm sağlamasını doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden çocuğa verilen 
hizmetlerin geliştirici, destekleyici ve güçlendirici özelliği tartışmalı hale gelmektedir. 

Çocuğa karşı şiddetin önlenmesinde hizmetlerin bütüncül, ihtiyaç temelli, 
çeşitlilik arz eden, şiddetten arındırılmış, katılımı teşvik eden ve izlenebilir 
olması önemlidir. Bunun sağlanabilmesi ise çocukla çalışan personelin 
güçlendirilmesi ile mümkündür. 


