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ÖZET
Bu araştırma 1996-2004 yılları arasında 
Türkiye’deki 109 yetiştirme yurdunda yaşa-
yan çocukların yetiştirme yurduna birincil 

geliş nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ya-
pılmıştır. Yetiştirme yurduna geliş nedenle-
rine baktığımız zaman; anne-baba boşanma-
sı (n=4540; %17.1),  ebeveynin terki (n=2216; 
%8.3), ebeveynin ölümü (n=12353; %46.6), 
ekonomik yetersizlik (n=3716; %14), enseste 
maruz kalma (n=174; %0.66), cinsel istismar 
(n=309; %1.16), fiziksel ve duygusal istismar 
(n=938; %3.55), zorla evlendirilmek (n=36; 
%0.13), diğer nedenlerden (ebeveynin biri ya 
da her ikisinin özürlü olması, cezaevinde ol-
maları, deprem gibi doğal afetler, töre vs...) 
(n=2209; %8.33) olmak üzere toplam 26491 
çocuk olduğu görülmektedir.  Boşanma, terk 
edilme, ekonomik yetersizlik, ebeveyn ölü-
mü nedeniyle yetiştirme yurduna gelen er-
kek çocukların sayısı, kız çocukların sayısın-
dan fazladır. Fiziksel, cinsel, duygusal istis-
mar, ensest, zorla evlendirme nedeniyle ye-
tiştirme yurduna gelen kız çocuklarının sa-
yısı, erkek çocukların sayısında fazladır. Yıl-
lara göre bakıldığında, her geçen yıl yetiştir-
me yurduna gelen çocuk sayısında artış gö-
rülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Yetiştirme yurdu, bo-
şanma, istismar, terk, ebeveyn ölümü, 
ensest.

ABSTRACT 
This research is conducted to determine the 
primary reasons why children, who lived 
in 109 youth homes operating in Turkey, 
registered to these homes during the pe-
riod 1996-2004. When these reasons are of 
concern, they can be listed out as follows: 
parents’ divorce (n=4540; %17.1), parents’ 
abandonment (n=2216; %8.3), parents’ death 
(n=12353; %46.6), economical insufficiency 
(n=3716; %14), incest cases (n=174; %0.66), 
sexual abuse (n=309; %1.16), physical and 
emotional abuse (n=938; %3.55), as well as 
forcing them into marriage (n=36; %0.13), 
and other factors such as either one or two 
disabled parents, imprisonment of parents, 
natural disasters, custom, etc. (n=2209; 
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%8.33). Gender differences are also con-
sidered when children’s coming reasons are 
evaluated.

According to the findings obtained, number 
of the children enrolling the youth homes 
has been steadily increasing in most of the 
factors indicated. 

Key Words: Youth home, divorce, abuse, 
abandonment, parent’s death, incest.

GİRİŞ

Ebeveynlerin çocukların yaşamı üze-
rinde etkisi ömür boyu devam etmekte-
dir. Hatta son bilimsel çalışmalar anne-
nin ve babanın çocuklar üzerindeki et-
kisinin doğum öncesine kadar dayandı-
ğını belirtmektedir. Her toplum çocuk-
ların iyi ve sağlıklı yetişebilmesi için uy-
gun aile, çevre ve toplum koşullarının 
olmasını öngörür. Ancak, yine her top-
lumda uygun olmayan koşullarda ye-
tişen az veya çok sayıda çocuk vardır 
(Koşar, 1992: 39). Ailede görülen çeşit-
li sarsıntılar boşanma, ekonomik yeter-
sizlik, ebeveynden birinin ya/ya da her 
ikisinin ölümü ya da çocuğunu terk et-
mesi.. gibi nedenler, çocukların bakı-
mında belirsizliklere bazen de yeter-
sizliklere neden olmaktadır. Dolayısıyla 
çocuklara bakan birincil aile üyeleri bu-
lunmadığı takdirde (babaanne, anne-
anne, teyze, hala vs.) çocuklar korun-
maya muhtaç hale gelmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre 18 
yaşından küçük her birey çocuktur (Ço-
cuk Koruma Kanunu, 2005). Dolayısıy-
la çocukların fiziksel, sosyal ve psiko-
lojik yönden bakılmaya ve desteklen-
meye ihtiyacı vardır. Ebeveynlerin gö-
revi de bu görevleri yerine getirmektir. 
Bazen aileden bazen de çevreden kay-
naklanan nedenlerden dolayı (doğal 

afetler, ebeveynlerin cezaevine girme-
si) aileler bu görevlerini yerine getire-
memektedir. Bu nedenle korunmaya 
muhtaç hale gelmektedirler. 

Korunmaya muhtaç çocuk: 2828 Sa-
yılı Çocuk Korunma Kanunun 3. mad-
desine göre beden, ruh ve ahlak geli-
şimleri veya şahsi güvenlikleri tehlike-
de olup;

1. Ana veya babasız, ana ve babasız,

2. Ana veya babası veya her ikisi de 
belli olmayan,

3. Ana ve babası veya her ikisi tara-
fından terk edilen,  ana veya babası 
tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilen-
cilik, alkollü içkileri veya uyuşturu-
cu maddeleri kullanma gibi her türlü 
sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlık-
lara karşı savunmasız bırakılan ve 
başıboşluğa sürüklenen çocuktur.

Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuk-
ların bakım ve sorumluluğu SHÇEK 
(Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge-
me Kurumuna) verilmiştir. SHÇEK 13 
-18 yaş arasındaki korunmaya muhtaç 
çocukları yetiştirme yurtlarında barın-
dırmaktadır. 2828 sayılı Çocuk Koru-
ma Kanunun 4.maddesinin “f” 2 fıkra-
sına göre ; “Yetiştirme Yurtları”; 13 – 18 
yaş arası korunmaya muhtaç çocukla-
rı korumak, bakmak ve bir iş veya mes-
lek sahibi edilmeleri ve topluma yarar-
lı kişiler olarak yetişmelerini sağlamak-
la görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal 
hizmet kuruluşlarıdır. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi boşan-
ma, anne-babanın terk etmesi, ebe-
veynin birinin ya da her ikisinin de ölü-
mü, ekonomik yetersizlik, ensest, cin-
sel, fiziksel ve duygusal istismar, zorla 
evlendirme gibi nedenlerden dolayı er-
genlik dönemindeki çocuklar SHÇEK’e 
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bağlı olan yetiştirme yurtlarına gel-
mektedir. Buna dayanarak bu araştır-
manın amacı 1996-2004 yılları arasın-
da SHÇEK’e bağlı yetiştirme yurtlarına 
gelen çocukların geliş nedenlerini orta-
ya koyabilmektir. Yetiştirme yurtlarına 
gelme nedenlerini ortaya koyan bu ça-
lışma çeşitli meslek dallarında çalışan 
meslek elemanlarının çocukları etkile-
yen bu tür konulara yeni politikalar üret-
mesini sağlaması konusunda yol gös-
terici olacaktır. Ayrıca literatür taraması 
yapıldığı zaman Türkiye genelinde ye-
tiştirme yurtlarında yaşayan çocukların 
gelme nedenlerine dair herhangi bir ça-
lışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma bu 
eksikliğin giderilmesini sağlaması açı-
sından önemlidir. 

YÖNTEM
Araştırma Modeli

Araştırma zamansal gelişim ve deği-
şimleri belirlemeyi amaçlayan tara-
ma modelinde bir çalışmadır. Zaman-
sal gelişim ve değişimlerin taranmasın-
da diriklik (dinamiklik, hareketlilik) var-
dır (Karasar, 2009: 80). Veriler, SHÇEK 
Genel Müdürlüğü’nden resmi yazışma 
yöntemi kullanılarak elde edilmiştir.

Çalışma grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu SHÇEK 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye ge-
nelinde 1996 – 2004 yılları arasında 
hizmet vermekte olan 109 yetiştirme 
yurdu oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Aracı

Veri toplama aracı olarak; araştırmacı-
lar tarafından standart bir form (boşan-
ma, terk etme, ebeveyn ölümü, ekono-
mik yetersizlik, ensest, cinsel, duygu-
sal, fiziksel istismar, zorla evlendirme 

ve diğer nedenleri belirlemeyi amaçla-
yan) oluşturulmuştur. Bu forma uygun 
olarak bilgiler toplanmıştır. 

Veri Toplama Süreci

Oluşturulan bu standart form, SHÇEK 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı illerdeki ye-
tiştirme yurdu müdürlüklerine kurulu-
şa geliş nedenleri ile ilgili bilgileri almak 
üzere resmi yazı ile gönderilmiştir. Veri 
tekrarı olmaması için 1996 – 2004 yıl-
ları arasında yetiştirme yurduna ilk gi-
renler çalışma grubuna dahil edilmiştir. 
Bir çocuğun yetiştirme yurduna geliş 
nedeni birçok problemden dolayı ola-
bilmektedir (Örn; boşanma ya da anne 
babanın ölümünden sonrasında oluşan 
maddi yetersizlik gibi. Bu çocuğun yur-
da geliş nedeni ebeveyn kaybı olabile-
ceği gibi kaybın doğurduğu maddi ye-
tersizlik te olabilir. Ancak yurda gelme-
deki temel neden istenmiştir). Üçüncü 
ayın sonunda veri toplama işlemi ta-
mamlanmıştır. 

Verilerin Analizi

Elde edilen veriler değerlendirilmiş ve 
1996 2004 yılları arasındaki kurulu-
şa geliş nedenleri ile ilgili değişimi in-
celemek için grafik haline dönüştürül-
müştür.

BULGULAR

Bulgular aşağıda grafik halinde veril-
miştir.
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Grafik 1 incelendiğinde, anne-baba bo-
şandığı için kurumda koruma ve bakım 
altına alınan çocuk 1996 da 391 iken 
2004 yılında 617 olmuştur. 2000 yılın-
dan itibaren sürekli bir artış olduğu gö-
rülmektedir. 2001 yılında başlayan ar-
tış 2002 ve 2003 yılında da devam et-
mektedir. Cinsiyet açısından bakıldı-
ğında erkek çocuk sayısının kız çocuk 
sayısından fazla olduğu, yaklaşık 2 katı 
olduğu görülmektedir. 

Grafik 1: Çocukların Boşanma Nedeni İle Kuruluşa Gelmesi

Grafik 2: Çocukların Anne ya da Babanın Terk Etmesi Nedeni ile Kuruluşa 
Gelmesi

Grafik 2 incelendiğinde, ebeveynlerinin 
terki nedeniyle yetiştirme yurduna ge-
len çocukların sayısının her geçen yıl 
arttığı görülmektedir. 1996 da 216 iken, 
2004 de 302 olmuştur. Yine 2001 yı-
lından sonra kuruluşa gelme sayısın-
da bir artış olduğu görülmektedir. Er-
kek çocukların kız çocuklara göre gra-
fik 1’deki gibi yaklaşık iki katı olduğu 
görülmektedir. 
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Grafik 3: Çocuğun Anne ya/ya da Babanın Ölümü Nedeniyle Kuruluşa Gelmesi

Grafik 4: Çocuğun Ailesinin Ekonomik Yetersizliği Nedeniyle Kuruluşa Gelmesi

Grafik 3 incelendiğinde, Ebeveynin ölü-
mü nedeniyle gelen çocuklar 1996 da 
1020 iken 2004 de 831 olmuştur. An-
cak genel olarak yıllar arasındaki ra-
kamlara bakıldığında çok büyük deği-
şimin olmadığı görülmektedir.

Grafik 4’e bakıldığında ise ekonomik 
yetersizlik nedeni ile gelen çocuk sayısı 

1996 da 221 iken 2004 yılında 252 ol-
muştur. Ancak 2001 yılından itibaren 
ekonomik yetersizlik nedeni kuruluşa 
geliş nedeninin arttığı gözlemlenmek-
tedir. Ayrıca genel olarak bu grafikte de 
ekonomik yetersizlik nedeni ile gelen 
erkek çocukların sayısı kız çocukların 
sayısından fazladır.
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Grafik 5: Çocuğun Enseste Maruz Kalması Nedeni ile Kuruluşa Gelmesi

Grafik 6: Çocukların Cinsel İstismara Maruz Kalması Nedeniyle Kuruluşa 
Gelmesi

Grafikte 5’te görüldüğü gibi enses-
te maruz kalması nedeni ile yetiştirme 
yurduna gelen çocuklar 1996 da 8 kişi 
iken 2004 de 30 olmuştur. Bu bulgular-
dan son yıllarda enseste maruz kalma 
nedeninden dolayı kuruluşa gelmenin 
arttığı söylenebilir. Kuruluşta korunma 
altında bulunan çocuklardan, birincil 
geliş nedenlerine bakıldığında ensestin 
kızlarda olduğu görülmektedir.

Grafik 6 ya bakıldığında; cinsel istismar 
nedeni ile yetiştirme yurduna gelen ço-
cuk sayısı 1996 da 4 kişi iken 2004 de 
80 olmuştur. Grafikte de görüldüğü gibi 
cinsel istismar olgusu her geçen yıl art-
mıştır. Özellikle 2002 yılından sonra 
önemli oranda bir artış görülmektedir. 
Grafik 5’te de görüldüğü gibi çocukların 
kuruluşa birincil gelme nedenine bakıl-
dığında cinsel istismarın da kızlarda ol-
duğu görülmektedir.
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Grafik 7 de, fiziksel ve duygusal istis-
mar nedeni ile yetiştirme yurduna ge-
len ergen 1996 da 25 iken 2004 de 159 
olmuştur. Grafik 7’ye bakıldığında her 
geçen yıl duygusal ve fiziksel istismar 
sayısında artış vardır. Ve kız çocuk sa-
yısı erkek çocuk sayısında fazladır. Kız 
çocukları erkek çocuklarından daha 
fazla fiziksel ve duygusal istismara ma-
ruz kalmaktadır. 

Grafik 8 de; Zorla evlendirme yoluyla 
yetiştirme yurduna gelen çocuk 1996’da 

hiç yokken 2004 yılında 14 kişi olmuştur. 
2000 yılından itibaren de zorla evlendi-
rilme nedeniyle kuruluşa gelen çocuk 
sayısında sürekli bir artış görülmektedir. 

Grafik 9’a bakıldığında töre cinayetle-
ri, doğal afetler, anne babanın cezae-
vinde olması ya da anne babanın özür-
lü olması gibi nedenlerden dolayı yetiş-
tirme yurduna gelen çocuk sayısı 1996 
da 183 kişi iken 2004 de 251 olmuştur.  
2001 yılında itibaren de artış olduğu 
gözlemlenmektedir. 

Grafik 7: Çocukların Fiziksel ve Duygusal İstismara Maruz Kalması Nedeni ile 
Kuruluşa Gelmesi

Grafik 8: Çocukların Zorla Evlendirilme Nedeni ile Kuruluşa Gelmesi
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TARTIŞMA 

Bulgular incelendiğinde ebeveynlerin 
boşanmasından dolayı kuruluşa ge-
len çocuk sayısının arttığı görülmekte-
dir. Ülkemizde boşanma oranlarının art-
tığı bilinen bir gerçektir (Yıldırım, 2004: 
67; Çelen, 2011). Sanayi devrimi sonucu 
yaşanan toplumsal değişme, feodal dö-
neme özgü tüm yapılarda farklılaşmayı 
da beraberinde getirmiştir. Evlenme ve 
boşanma olguları da bu değişim süre-
cinden etkilenmiş, sanayi devrimi sonra-
sı modern topluma özgü yeni durumlar 
ortaya çıkmıştır. Modern yaşamda ger-
çekleşen toplumsal değişme sürecinde 
dikkat çekici olan nokta tek başına çok 
olumlu sayılabilecek gelişmelerin aile 
yapısındaki çözülmede kolaylaştırıcı bir 
etken olmasıdır. Kadın haklarının geliş-
mesi, eğitim düzeyinin yükselmesi ve 
kadının üretici olarak toplum yaşamına 
katılması ile evlenme oranının azalması, 
boşanma oranının artması ve alternatif 
yaşam tarzlarının ortaya çıkması ara-
sında doğrusal bağlantı vardır. Gelenek-
sel yaşama özgü erkek egemen kültür, 
kadınlar ile sorumlulukların paylaşılması 
konusunda esnek davranırken, hakların 
paylaşılmasında kadınlar ile çatışmakta, 

bu durum aile yaşantılarını ve kuralları-
nı etkileyerek, çatışmaların çözülemedi-
ği noktada yeni durumları gündeme ge-
tirmektedir (Aydın ve Baran, 2010: 117).

Boşanma ile ilgili nedene cinsiyet açı-
sından bakıldığında erkek çocukların 
kız çocukların hemen hemen iki katı ol-
duğu görülmektedir. Yetiştirme yurtla-
rında kalan erkek çocukların kız çocuk-
lardan fazla olduğu; Özdemir, Sefer ve 
Türkdoğan, 2008: 285’in çalışması ile 
desteklenmektedir. 

Terk etme; çocuğun velayetinden so-
rumlu olan kişinin, çeşitli nedenlerden 
dolayı (ekonomik yetersizlik, çocuğun 
evlilik dışı ya da istenmeyen bir çocuk 
olması ya da bilinmeyen nedenlerden 
dolayı) bunu yerine getirmemesi sonu-
cunda çocuğu savunmasız bırakmasıdır 
(Akyüz, 1986: 16; Onat, 1994). Ebeveyn-
lerden annenin terk etmesi sonucunda 
baba, gündüz işte çalışıyor ise özellikle 
küçük çocukların bakımı sorunu yaşan-
maktadır. Babanın terk etmesinde ise 
kadın gelir kaybı ve iş bulamama nede-
ni ile çocukların temel ihtiyaçlarını kar-
şılayamamaktadır (Onat, 1994:28). Her 
iki ebeveynin terk etmesi durumunda da 

Grafik 9: Çocukların Töre, Doğal Afetler vb. Nedenlerle Kuruluşa Gelmesi
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ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılaya-
mayan çocuklar korunmaya muhtaç ço-
cuklar kategorisine girmektedir. Özde-
mir, Sefer ve Türkdoğan, 2008’in bulgu-
ları bizim bulgumuzu desteklemektedir. 
Terk edilme nedeni ile yurda gelme; Öz-
demir, Sefer ve Türkdoğan (2008)’in bul-
gularında, ekonomik yetersizlikten sonra 
terk edilme ikinci sırayı almaktadır. 

Anne ya/ya da babanın ölümü nedeniy-
le yetiştirme yurduna gelme sayılarında 
yıllara göre farklılık olmadığı görülmek-
tedir. 30 Haziran 1921’de Himaye’i Etfal 
Cemiyeti ismiyle Çocuk Esirgeme Ku-
rumu, şehit, anne ya/ya da babası ola-
mayan çocukları koruma amacıyla ku-
rulduğu için (Çengelci, 1996: 6), toplum 
tarafından böyle durumlarda başvuru-
labilecek bir kurum olduğu geçmişten 
günümüze bilinen bir olgu olduğu için 
yıllara göre önemli bir artışın olmaması 
doğal karşılanabilir. 

Ekonomik yetersizlikten dolayı yurda 
gelen erkek çocukların sayısında 2003 
yılında önemli bir artış gözlenmiştir. 
SHÇEK Çocuk Koruma Sisteminin De-
ğerlendirilmesi Nihai Raporu’nda 7-12 
yaş çocuk yuvalarında bakım altında bu-
lunan 4163 çocuk için çıkarılan istatistik-
lerde çocukların koruma altına alınma-
sında ilk sırada gelen neden ekonomik 
ve sosyal yoksunluk olarak belirtilmiş-
tir (Şenocak, 2005: 85; Özdemir, Sefer 
ve Türkdoğan, 2008: 85). Bunun nedeni, 
artarda gelen ekonomik krizlerin ailelerin 
hayatlarında önemli bir mali gerilemeye 
yol açtığı gerçeğidir (Sönmez, 2002: 35). 

Boşanma, terk, ebeveyn ölümü ve eko-
nomik yetersizlik nedeninden dolayı ye-
tiştirme yurduna gelme durumuna cinsi-
yet açısından baktığımız zaman, erkek 
çocukların kız çocuklara oranla sayıla-
rının fazla olduğu göze çarpmaktadır. 

Toplum yapısı açısından kız çocukların 
erkek çocuklara göre, her türlü istisma-
ra açık olduğu için genelde ailenin ya-
nında kalması yönünde bir eğilim var-
dır. Ayrıca kız çocukları toplumda evde 
ücretsiz iş gücü olarak kullanılma po-
tansiyelini ifade etmektedir. Kız çocuk-
larının kontrolü daha kolay olması da 
onların kuruluş yerine aile yanında kal-
masına sebep olmuş olabilir.

Enseste maruz kaldığı için yetiştirme 
yurduna gelen çocuk sayısının her ge-
çen yıl arttığı görülmektedir. Güç, cinsi-
yet ve yaş hiyerarşisinden beslenerek 
zeminini sağlamlaştıran ensest ilişkiler-
de her yaştan kız ve erkek çocuk taciz 
ve tecavüze maruz kalabilmektedir. Bu 
grafikte erkek çocukların yer almama-
sının nedeni kuruluşa birincil gelme ne-
deni olarak ensesttin görülmemesidir. 

Aile içi cinsel istismar, çoğunlukla giz-
li kalan ve kronikleşen bir eylemdir. Cin-
sel istismarın aile içinde yaşanması, top-
lum tarafından kabul edil mezliği ve ai-
lenin parçalanma korkusu gibi etken-
ler (Finkel, 1994; Şahin ve Beyazova, 
2003; Akt. Saygılı ve Gönenli, 2008: 
35). Ailenin yerleşim merkezin den uzak-
ta, bireylerin mahremiyetine uygun ol-
mayan tek odalı evde yaşaması, mağ-
dur anne ve kızın mental retarde oluşla-
rı gibi faktörler ensestin açığa çıkarılma-
sını zorlaştır makta (Saygılı ve Gönenli, 
2008: 36) ve genellikle yıllarca gizli ka-
larak sür mektedir (Finkel, 1994; Şahin 
ve Beyazova, 2003 Akt. Saygılı ve Gö-
nenli, 2008:34). İstismarın fark edilmesi 
çoğu zaman tesadüfîdir. Çocukta anor-
mal davranışların fark edilmesi, çocuğun 
fiziksel bir yaralanma sebebiyle doktora 
getirilmesi, daha nadir olarak çocuğun 
üçüncü bir şahsa bunun hakkında bir 
şeyler söylemesi veya hamilelik sonucu 
ortaya çıkabilir (Polat, 2006: 55). Birçok 
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araştırma ensest mağdurlarının kız ço-
cuklar ya da kadınlar olduğunu ortaya 
koymuştur (Zoroğlu, Tüzün, Şar, Öztürk, 
Eröcal Kora ve Alyanak, 2001). 

Çocukluk çağı cinsel istismarı, tüm cin-
sel istismarların önemli bir alt grubudur 
ve yetişkinlerin çocuğu kendi cinsel do-
yumları için kandırarak, ikna ederek, 
ayartarak, zorlayarak ya da mecbur bıra-
karak yaptıkları tüm davranışları kapsar 
(Russel, 1986). Son yıllarda çocukluk 
cinsel istismarında bir artış olduğu gö-
rülmektedir ve bu bulguyu bir çok araş-
tırma bulgusu desteklemektedir (Lucate-
ro ve arkadaşları 2008, Akt. Er, 2010: 17; 
Ovayolu, Uçan ve Serindağ, 2007). 

Son yıllarda ensest ve cinsel istismar ne-
deni ile yetiştirme yurduna gelme de dik-
kati çeken artış vardır. Bu artışın sebe-
bi; bu problemlere profesyonel ve bilim-
sel dikkatin yönelmesidir, son yıllarda 
düzenlenen yeni yasalar, toplumun ve 
medyanın konuya ilgisinin artması çocuk 
istismarı olgularının sağlık kuruluşlarına 
başvurusunda artış sağlamıştır. Olgula-
rın artması elbette istismarın artmasın-
dan çok, konuya ilginin artması ile ilgili-
dir. Birçok kişi artık konuyu bir sağlık so-
runu olarak görmeye başlamıştır (Yolga 
Tahiroğlu, Avcı ve Çekin, 2008). Son yıl-
larda üniversitelerin, gönüllü kuruluşların 
bu konuya eğilmeleri, çalışmalar yapma-
ları, ilgili birimleri kurmaları ise sevindirici 
bir gelişmedir (Akdoğan, 2005). 

Fiziksel istismar; Amerikan Ulusal Ço-
cuk İstismarı ve İhmali Merkezinin (Na-
tional Center on Child Abuse and Neg-
lect; NCCAN) 1988 yılında yaptığı ta-
nıma göre, çocuğa bakmakla yükümlü 
bir kişi tarafından çocuğa uygulanan ve 
çocukta yaralanmayla sonuçlanan vur-
ma, tekmeleme, yumruklama, yakma 
gibi davranışların tümüdür. Duygusal 

istismar; Çocuk Tacizi Amerikan Pro-
fesyonel Cemiyetinin (The American 
Professional Society on the Abuse of 
Children; APSAC) 1995 yılında yaptı-
ğı tanıma göre “çocuğa bakmakla yü-
kümlü olan kişi tarafından çocuğa tek-
rarlayan bir şekilde, değersiz, kusurlu, 
sevilmeyen, istenmeyen biri olduğunun 
ve başkalarının ihtiyaçlarını karşıladığı 
sürece değerli olduğunun, davranışlar 
yoluyla iletilmesidir” (Er, 2010: 9). 

Yıllara göre fiziksel ve duygusal istis-
mardan dolayı kuruluşa gelme sayısın-
da artma olduğu ve kız çocuklarının sa-
yısının erkek çocuklardan daha fazla ol-
duğu araştırma bulgusunda görülmek-
tedir. Kız çocuklarının erkek çocuklara 
göre fiziksel açıdan dana savunmasız, 
duygusal açıdan dana incinebilir olma-
ları kız çocuklarındaki artışa sebep ola-
bilir. Bazı raporlarda duygusal istismar 
açısından kızların ve erkeklerin oranını 
aynı bulmasına rağmen (Kacker, Vara-
dan ve Kumar, 2007; Child Abuse and 
Neglect, 2010); bazı araştırmalar kız 
çocuk sayısını erkek çocuk sayısından 
fazla bulmuştur (Powers, Eckenrode ve 
Jaklitsch, 1990; Zoroğlu, Tüzün, Şar, 
Öztürk, Eröcal Kora ve Alyanak, 2001). 

Bugün, Türkiye’deki en önemli toplum-
sal sorunlardan bir tanesi çocuk evlilik-
leridir. Kız çocuklarının erken yaşta ev-
lenmelerinin başlıca sebepleri arasın-
da, geçim sıkıntısı, aile içi cinsel saldı-
rı, evlilik dışı gebelik ve geleneksel ya-
şayışta hâkim olan kocaya itaatin erken 
yaşta tesis edilmesi gerektiği şeklindeki 
anlayış sayılabilir. Türk toplumunda ge-
nel eğilim, erkeklerin belirli bir düzeyde 
öğrenim görüp, askerlik yaptıktan ve bir 
iş sahibi olduktan sonra evlenmeleri yö-
nündedir. Bu ise, erkeklerin nispeten ile-
riki yaşlarda evlenmeleri sonucunu getir-
mektedir. Öte yandan, Türk toplumunda, 
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kızlar öğrenimlerini erken yaşta bırak-
maktadırlar. Askerlik yapma zorunlu-
lukları bulunmamakta ve çalışma yaşa-
mına katılımları tasvip edilmemektedir. 
Tüm bunların yanı sıra, geleneksel anla-
yışta, kızların duygusal, cinsel ve iktisadi 
ihtiyaçlarının, dinsel ahlaka uygun bir bi-
çimde tatmin edilebilmesinin, evlilik iliş-
kisi içinde olanaklı sayılması, kızların er-
ken yaşlarda evlenmeleri sonucunu do-
ğurmaktadır (Ras-Work, 2006:13).

Ancak buna rağmen artık ülkemizde 
kız çocuklarının erken evlenmeleri ile 
ilgili olumsuz bir kanaat oluşmaya baş-
lamıştır. Pekin 5 Birleşmiş Milletler’de 
kadının insan hakları ve Türkiye’nin ta-
ahhütleri 2001 raporunda zorla evlen-
dirmenin kadına karşı yapılmış bir istis-
mar olduğu kabul edilmiştir. Kız çocuk-
larının da eğitimlerini tamamlayıp iş ha-
yatına atılmaları konusunda olumlu bir 
ortak görüş vardır. Çocuk yaşta evlen-
meye zorlanan ergenler aile otoritesine 
karşı çıkıp kendileri SHÇEK’ten yardım 
isteyebilmektedir. Ayrıca toplumda du-
yarlı vatandaşlar tarafından da bu du-
rum SHÇEK’e ya da emniyete bildire-
bilmektedir. Eskiden aile büyüğüne kar-
şı çıkmayıp kendini evlenmeye mecbur 
hisseden çocuklar artık yardım isteye-
bileceği kurumların olduğunu bildiği 
için kendini mecbur hissetmemektedir. 

Yukarıda geliş nedenlerinin yanı sıra 
anne-babanın engelli olması, ceza 
evinde olması nedeni çocuğuna ba-
kamaması, deprem, sel vb. gibi doğal 
afetler sonucunda çocuğun korunmaya 
muhtaç hale gelmesi nedeni ile kurulu-
şa gelmektedir.

SONUÇ

Bu araştırma Türkiye’de korunmaya 
muhtaç çocukların yetiştirme yurtlarına 

geliş nedenlerini ortaya çıkarmak ama-
cıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda, 
ensest, cinsel/fiziksel/duygusal istismar 
ve zorla evlendirme sonucunda kız ço-
cukların yetiştirme yurtlarına erkek ço-
cuklara göre daha çok sayıda geldi-
ği; boşanma, ekonomik yetersizlik, terk 
edilme, ebeveyn ölümü nedeni ile erkek 
çocuklarının kız çocuklardan daha fazla 
sayıda geldiği bulunmuştur. Çocuk yaş-
ta zorla evlendirmenin de bir tür istismar 
olduğu kabul edildiğinde kız çocukları-
nın daha çok istismar gruplarında mağ-
dur oldukları ortaya çıkmıştır. İstismarın 
kız çocuklar üzerinde daha etkili olduğu 
düşünüldüğünde; boşanma, terk edil-
me, ekonomik yetersizlik, ebeveyn ölü-
mü durumlarında, genelde toplum, kız 
çocuklarının aile ya da akraba yanında 
bakımını tercih etmektedir. Erkek çocuk-
ların istismar edilmeyeceği ve aile dışın-
da da bakımının sağlanabileceği görü-
şü erkek çocukların terk edilme, ekono-
mik yetersizlik, ebeveyn ölümü durum-
larında yetiştirme yurtlarına yerlerşme-
lerine neden olmaktadır. Ayrıca kız ço-
cuklarının kontrollerinin erkek çocula-
ra göre daha kolay olup evde ücretsiz 
iş gücü olarak kullanabilecekleri ihtima-
li de nedenlerdeki sayı farkını ortaya ko-
yabilmektedir. Kız çocuklarının iş gücü 
olarak kullanılması konusu araştırmacı-
lar tarafından araştırılabilir. 
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