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ÖZET

Çocuğun iyilik haline ulaşılması, onun ih-
malden kötü muameleden uzak ve tam gü-
ven içerisinde bulunması anlamına gelmek-
tedir. Bu durum, çocuğun temel gereksinim-
leri olan, gerektiği şekilde beslenme, des-
teklenme ve teşvik edilme, cesaretlendirme 
ve uygun bir sosyal çevrede büyüme ve ge-
lişmesinin olanaklı hale getirilmesini gerek-
tirir. Gelişmiş ülkelerde ebeveynlerin yete-
rince iyi anne babalık yapabilmeleri için ço-
cuk refahı hizmetleri sunan kurumlar tara-
fından desteklenmesi, çocukların optimal ge-
lişim olanaklarına sahip olabilmeleri, duy-
gusal doyum sağlayabilmeleri ve sağlık-
lı, bağımsız bireyler olarak yaşayabilmeleri 
için neredeyse limitsiz, sınırsız sayılabilecek 
gereksinim-temelli düzenlemeler bulunmak-
tadır. Aşağıdaki çalışmada, çocukların iyilik 
halinin desteklenmesi, sağlıklı bireyler ola-
rak büyüyebilmeleri, yaşam kalitelerinin art-
tırılması için sağlanabilecek kaynaklar, zor-
luklarla baş edebilmeleri konularında sosyal 
çalışmacının ne tür çalışmalar yapabileceği 
konuları değerlendirilmektedir.    

Anahtar Sözcükler: Çocuğun iyilik hali, 
sosyal çalışma, sosyal çalışmacı.

ABSTRACT 
Achieving child well-being means that a child 
is safe from child neglect. This requires that 
a child’s needs are met and that the child be 
able to grow and develop in an environment 
that provides consistent nurture, support, 
and stimulation. In the developed countries 
there are no limits to what child welfare ser-
vices can provide; the system should promo-
te standards of good enough parenting that 
will provide a child with the developmental 
opportunities and emotional nurture needed 
to grow into an adult who can live as inde-
pendently as possible. In this study, the soci-
al support concept that is important for the 
life quality and well-being of children, the-
ir resources of support and the types of soci-
al work that can be done by social workers in 
coping with their difficulties have been eva-
luated.  

Key Words: Child Well-being, social work, 
social worker

GİRİŞ

Ortaçağ Avrupa’sında insanın gelişim 
evreleri arasında ‘çocukluğun’, özel 
olarak korunması gereken bir dönem 
olduğu düşüncesi henüz ortaya çıkma-
mıştı. Çocuklar, gündelik yaşamda kü-
çük birer yetişkin olarak yer alırlardı. 17. 
ve 18. yüzyıllar Avrupa’sında Aydınlan-
ma döneminin etkileri ve Endüstri Dev-
rimiyle birlikte ortaya çıkan burjuva sı-
nıfının öncülük etmesiyle, modern ço-
cukluk anlayışı gelişmeye başlamıştır. 
Bir yandan ulus devletlerin ortaya çıkı-
şı, bir yandan da teknoloji ve bilimde-
ki gelişmelerin etkisiyle, ‘çocukluk’ dö-
neminin ayrı bir gelişim dönemi ve sos-
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yal kategori olduğu kabul görmeye baş-
lamıştır. Yeni çocukluk anlayışının tüm 
toplumsal kesimlere yaygınlaşmasın-
da, çocuğun korunması konusunda ai-
lenin yanı sıra devletin de sorumluluk-
ları olduğu anlayışı etkili olmuştur. Bu 
yöndeki sosyal politikalar, çocukların 
korunması konusunda birçok evren-
sel oluşuma öncülük etmiştir. Hümanist 
çocukluk anlayışını içeren Avrupa kö-
kenli akım, çocukların refahı konusun-
da devletin sorumluluk almasını etkile-
miştir. 19. yüzyılda devletin, çocukların 
bir koruyucusu olarak yasa yapma hak-
kı olduğu düşüncesi, yeni ve radikal bir 
fikir olarak ortaya çıkmıştır (Postman, 
1995: 75).   

Yirminci yüzyıl ‘çocuk sorunu’nun ağır-
lıkla tartışıldığı bir dönem olarak, ço-
cuklarla ilgili tüm dünya ölçeğinde en 
önemli belge olan Çocuk Hakları Söz-
leşmesi (ÇHS)’nin ortaya çıkmasına 
zemin hazırlayarak çok önemli bir iş-
lev görmüştür. Sözleşmede; çocuğun 
yaşatılması, korunması, gelişimi bakı-
mından ‘aile’, öncelikli kurum olarak ele 
alınmıştır. Çocukların, ailelerinden ay-
rılmasından mümkün olduğunca kaçı-
nılmalıdır. Sözleşmenin 5. maddesin-
de, ana-baba sorumlulukları ve çocu-
ğun aileden kopartılmadan, aile içeri-
sinde desteklenmesinin önemine vurgu 
yapılmaktadır. Ailenin gereksinimleri-
ni karşılamak, ebeveynlik becerilerinin 
geliştirilmesini sağlamak, onların hak-
larını göz ardı etmeksizin iyi birer ana-
baba olduklarını kabul etmek ve kapa-
sitelerini güçlendirmek, ÇHS gereğince 
devletin görevleri arasındadır. 

Ancak 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde, dün-
ya ölçeğinde insanların bir kısmı refah 
içerisinde yaşarken, büyük bir bölümü-
nün ise açlık ve sefaletle iç içe yaşa-
makta olduğu görülmektedir (Şenses, 

2001: 13). Modern dünyanın globalleş-
me rüzgarları, bir taraftan gelişmiş ül-
kelerin bireylerine daha fazla refah ve 
zenginlik vaad ederken, yoksul ve az 
gelişmiş ülkelerin insanların payına bol 
miktarda açlık ve yoksulluk düşmekte-
dir. Dünyada yoksul ülkelerde var olan 
bu sosyoekonomik sorunlardan, en çok 
çocuklar olumsuz etkilenmekte, birçok 
ailede çocukların temel gereksinimleri 
karşılanamamaktadır. Bunun bir nede-
ni küresel ekonomik gelişmelerin bazı 
ülkeleri daha da fazla yoksullaştırma-
sı, bir diğer nedeni de azgelişmiş ül-
kelerdeki sosyal politikalar ve kamusal 
hizmetlerin, ailelerin içinde bulunduğu 
sosyoekonomik yoksunlukları giderme-
de yetersiz kalmasıdır.

Ülkemizde 1980 sonrası uygulama-
ya konulan liberal politikalarla, aslında 
yapısal değişim açısından liberalizm 
ve piyasa ekonomisine geçiş hamle-
leri başlatılmıştır. Günümüzde de sür-
dürülmeye çalışılan ekonomik ve sos-
yal politikalarla var olan olumsuzlukla-
rı, gelir dağılımı bozukluğunu ve yok-
sulluğu daha da derinleştirmiştir. Kişi 
başına gelir düzeyinin düşük olduğu bir 
ekonomik yapıda, gelir dağılımının da 
bu derece bozuk olması yoksulluğun 
yaygınlaşması sorununu da beraberin-
de getirmiştir. Günümüz dünyasının yo-
ğun ekonomik sorunları ve karmaşıklığı 
içinde, Türkiye’de görevlerini yerine ge-
tiremeyen aile sayısı artmıştır. Dolayı-
sıyla üyelerinin sosyal, duygusal, fizik-
sel ve eğitsel gereksinimlerini aile için-
de karşılayamayan ailelerin, sorunları-
nın çözülmesi için bir takım toplumsal 
hizmetlere olan gereksinimi de daha 
fazla önem göstermektedir. Bu tür ai-
leler, çeşitli yönlerden desteklenmeye, 
bazı mesleki yöntem ve tekniklerin uy-
gulanması yoluyla profesyonel yardı-
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ma ihtiyaç duymaktadırlar. Ailenin dü-
zenli bir biçimde gelişmesi ve varlığı-
nı devam ettirmesi, sorunlarının çözül-
mesi amacını güden çalışmalarla; ço-
cukların refahına etki eden her husus, 
aynı zamanda çocuğun üyesi bulundu-
ğu bütün grupların, ailenin ve toplumun 
refahıyla bağlantılı olarak, sosyal ça-
lışmanın “aile ve çocuk refahı” alanını 
oluşturmaktadır.

Türkiye’de, 1994 ve arkasından 2000-
2001 yıllarında yaşanan ekonomik kriz-
lerle sosyal sorunların artması nede-
niyle sosyal durum olumsuz bir görü-
nüm sergilemektedir. İşsizlik oranı, kü-
resel krizlerin ekonomiye yansımasının 
bir sonucu olarak yüzde 10’lara yüksel-
miş, bu oran İstanbul gibi metropoller-
de % 14.0’lere kadar çıkmaktadır. Sos-
yal güvenlik ve sosyal yardım sistemi, 
yoksul kesimleri korumakta yetersiz 
kalmaktadır (DPT, 2000). 

Ülkemizde 1960’lı yıllarda toplam nüfu-
sun % 26’sı kentlerde yaşarken, 2004 
yılında nüfusun % 60.3’ü kentlerde ya-
şamaktadır (TÜİK, 2006). Son kırk yıl-
da, toplam nüfusumuzun % 34’lük ke-
siminin kırdan kente göç etmiş olması-
nın, ne kadar önemli sosyal, ekonomik 
ve kültürel sorunlar doğurduğu gözler 
önündedir. Yılların birikimi olan bu sü-
reç, 21. yüzyıl Türkiye’sinin sosyal so-
runlarını oluşturmakta ve tüm gündemi 
işgal etmektedir.

Son on yıllık dönemlerde ülkemizde 
meydana gelen hızlı toplumsal değiş-
meler, toplumun kendisi ve kurumların-
da meydana gelen değişme olarak tüm 
toplumsal sistemlere ve bireylerin gün-
lük yaşamlarına olumlu-olumsuz etki-
leşimleriyle, birçok yönleriyle nüfuz et-
mektedir. Toplumsal değişme, geliş-
meye çok istekli ve bir o kadar da ağır 

aksak yol alan ülkemiz sosyal sistemi-
ni alt-üst etmektedir. Sosyal politikalar-
daki zayıflıklar nedeniyle, değişmeyi 
yönetmek ve sağlıklı bir zemine oturt-
mak misyonuyla ortaya çıkmış bir mes-
lek olan ‘sosyal çalışma’, ülkemizde bu 
değişimi sağlıklı hale getirebilmek ve 
müracaatçılarını güçlendirmekten uzak 
güçsüz ve yetersiz bir görünümdedir. 

Bu hızlı toplumsal değişme dinamiğin-
den en fazla etkilenen kurum ‘aile’dir. 
Ailenin tam kesin bir tanımı üzerin-
de uzlaşma olmamasına karşın, Bir-
leşmiş Milletlerce benimsenen tanımı 
şu şekildedir: “aile, toplumdaki en te-
mel birim olarak çok önemli sosyo-
ekonomik fonksiyonları bulunan, top-
lumdaki önemli değişmelere rağmen 
üyeleri için (özellikle çocuklar) duygu-
sal, finansal ve maddi destek sağla-
yan, aynı zamanda kültürel değerlerin 
korunması ve aktarılması için de hayati 
öneme sahip olan bir kurumdur. Ayrıca 
aile, üyelerine eğitim, bakım, yetiştirme 
ve destek vererek gelişme için nitelik-
li insan kaynağı yaratmada çok önemli 
bir rol oynamaktadır“ (Birleşmiş Millet-
ler, 1998). Toplumsal yapıda meydana 
gelen bu temel değişmeler, aile kuru-
munun da yeniden şekillenmesine, ye-
niden örgütlenmesine, olumsuzluklar-
dan direkt olarak etkilenmesine neden 
olmaktadır. Yazılı basının üçüncü say-
fa haberlerine bakıldığında, toplum ve 
bireyler arasındaki olumlu ya da olum-
suz karşılıklı etkileşimlerin tampon me-
kanizması olan ‘aile’ kurumu açısından, 
olumsuz sonuçların daha fazla meyda-
na çıktığını söylemek yanlış olmaya-
caktır. Nitekim, ülkemizdeki boşanma 
oranları 2000’li yıllardan sonra üç kat 
artmış olup yılda ortalama 93.000 bo-
şanma vakası (nvi.gov.tr). yaşanmakta-
dır. Bu aile parçalanmaları yüz binlerle 
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ifade edilebilecek çocuk nüfusunu teh-
dit etmektedir. 

Sosyal çalışmanın bilgi temelinin şekil-
lendiği ekolojik sistem teorisine göre, 
İnsan, bio-psiko-sosyal boyutu olan 
kültürel bir varlıktır. Davranışlarıyla 
çevresini etkilediği gibi aynı zamanda 
içinde bulunduğu çevresel sistemler-
den de etkilenir (Ashman ve Hull, 1999: 
15). Bireyin davranışı, biyolojik, psiko-
lojik ve sosyal gelişimi, yaşadığı sosyal 
çevre içerisinde meydana gelen etki-
leşimlerin yönüne göre değişmektedir. 
Bu toplumsal dinamiğin, olumsuz yan-
sımaları olarak sosyal çalışmanın sa-
hasına düşen risk altındaki çocuklar ol-
gusu yukarıda sözü edilen değişimin 
önemli bir sosyal sorun doğurgusu ola-
rak kendini göstermektedir.  

Türkiye’de Çocuğun Durumu

Türkiye’nin 0-18 yaş arası çocuk nüfu-
su 26 milyon. Yıllık doğum sayısı 1 mil-
yon 400 bindir. Yıllık ortalama nüfus ar-
tış hızı 1.9’dur. Nüfus kaydı olmayan 
0-4 yaş altı çocuk yüzdesi 26.6. Be-
bek ölüm oranı binde 37’dir. Koruyu-
cu ailelerle yaşayan çocukların ora-
nı yüzde 1’dir. Türkiye nüfusunun yüz-
de 36’sı yoksuldur ve bu oranın yüz-
de 17.5’i yoksulluk sınırının altındadır. 
Kimsesiz çocuk sayısı 800 bin civa-
rında olduğu tahmin edilmektedir. Be-
bek ölümleri şehirlerde yüzde 23.3; nü-
fusu binin altında olan yerleşim yerle-
rinde bu oran %49.5’dir. Bebek ölüm 
hızı açısından bölgesel farklılıklar aşı-
lamamıştır. Hiç aşı olmayan çocuk ora-
nı yüzde 4’tür. Türkiye’de her üç çocuk-
tan biri sağlıklı beslenemediği için ge-
lişme ve büyüme bozukluğu içinde bü-
yümektedir. Okul öncesi eğitim kurum-
larına devam eden çocuk oranı yüzde 

8.8’dir. 7-13 yaş arası okula kayıt olma-
yan kız yüzdesi 31.9’dur. 7-13 yaş arası 
okula kayıtlı olmayan erkek çocuk yüz-
desi 21.2’dir. Türkiye’de her 5 çocuktan 
1’i çalışmaktadır. 

Modern çocukluk anlayışına göre, ço-
cukların bakımı ve yetiştirilmesi salt 
ana-babanın görevi olmayıp çocuğun 
korunmasında ailenin yanında toplu-
mun da sorumluluğu bulunmaktadır. 
Sosyal devlet anlayışının geliştiği 20. 
yüzyılda çocuğun korunması konusun-
da kamunun rolü daha iyi anlaşılmış 
durumdadır (Karataş, 2001).

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, ta-
raf ülkeler tüm çocukların yaşam kali-
tesinin artırılması, çocuklarla ilgili bilgi-
lerin kayıt altına alınması, özellikle risk 
altında yaşayan çocuk sayısının belir-
lenmesi, çocuklarla ilgili iş ve işlemlerin 
denetlenmesi, ailelere ve tüm çocukla-
ra yönelik asgari gereksinimlerinin kar-
şılanması konusunda yükümlülükleri-
nin yerine getirmek durumundadır.

Ancak sosyal kayıtları da ekonomisi 
gibi kayıt dışı olan ülkemizde, yoksul-
luk riski altında olumsuz koşullarda ya-
şamını sürdürmek  zorunda kalan, ebe-
veyn bakımından yoksun olan milyon-
larca çocuğunu bulunduğu da bilinen 
bir gerçektir.     

Çocuğun İyilik Hali

‘Çocuğun iyilik hali’, gelişmiş toplum 
olmanın kriterlerinden biri olarak, tüm 
çocukları kapsaması gereken, ‘mo-
dern çocukluk paradigması’ açısın-
dan da ulaşılması hedeflenen bir olgu-
dur. Çocukların iyilik halini tehdit eden 
en önemli sorun yoksulluktur. Yoksul-
luğun toplumların geleceğiyle ile ilgili 
en önemli etkisi, yoksulluğun çocuklar 
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üzerindeki olumsuz etkileridir. Çocuk-
lar, yoksulluktan direkt olarak ve dolay-
lı olarak iki şekilde etkilenirler. Direkt 
olarak, gıda kalitesinde düşme, konut, 
sağlık-bakım eğitim ve ulaşım olanak-
larının eksikliği şeklinde; dolaylı yön-
den ise olumsuz koşullarla daha fazla 
baş edecek gücü kalmayarak ekono-
mik durumları bozulan, düşük ve yeter-
siz gelirli ebeveynleri vasıtasıyla etki-
lenmektedirler (Fraser, 2006: 54). 

Tüm dünya toplumlarında çocuklarla 
ilgili esas sorun; ihmal ya da istisma-
ra uğrayan ancak sınırsız masumiyet-
leriyle bunları hiçbir şekilde hak etme-
yen çocuklar sorunsalıdır. Tüm çocuk-
ların ihmal ve istismardan korunmasın-
da “birincil koruma”, çocuklara yönelik 
koruma programları geliştirilmesini ge-
rektirmektedir. Bu programlar, tüm ço-
cukların ve ailelerinin içinde bulunduk-
ları koşulları iyileştirme, yaşam kalite-
sini artırma, sosyal risklerin oluşmasını 
önleme amacını taşımaktadır. Bu ama-
ca ulaşmak için çocuk koruma politika-
larının oluşturulması, eğitim düzeyinin 
yükseltilmesi, kamu sağlığı programla-
rının geliştirilmesi, işsizlik oranının dü-
şürülmesi ve ulusal gelirin artırılması 
zorunludur. Önceki yıllarda sosyal koru-
ma harcamalarının GSMH içindeki payı 
% 17 seviyesinde olan Yunanistan’da 
1998 yılında bu oran % 24’e yükselmiş-
tir (Buğra ve Keyder, 2006: 67). Eğitim, 
sağlık, sosyal güvenlik, sosyal yardım, 
konut alanındaki sosyal harcamaların 
GSMH içindeki payı Türkiye’de % 19 
iken, Yunanistan’da % 35, İsveç’te % 
53.2 ve A.B.D’de ise % 53.8’dir (World 
Bank, 2000). Görüldüğü üzere, ülke-
mizde sosyal alana ayrılan payın halen 
düşük ve yetersiz olması, ne yazık ki 
halen sosyal sorunları tetiklemeye de-
vam etmektedir. 

Korunması Gereken Çocuklar
Olgusu

Korunması gereken çocuklar sorunu 
her toplumun kendine özgü sosyal ve 
ekonomik ortamın, ülkedeki mevcut po-
litika uygulamalarının sonucu olan bir 
sosyal sorun olarak gündeme gelmek-
tedir. Ülkemizde özellikle kırdan kente 
aşırı göç sonucu ortaya çıkan plansız 
kentleşme ve kentte nüfus yığılmasının 
sonucu ortaya çıkan kentsel ortamda-
ki işsizlik, ailelerdeki sosyal sorunların, 
aile parçalanmalarının (family break-
out) ortaya çıkmasına zemin hazırla-
maktadır. Büyük kentlerimizde gördü-
ğümüz, sokaklarda çalışan, mendil sat-
mak için çırpınan, dilencilik yapan, tra-
fik ışıklarında canhıraş bir şekilde araç-
ların camlarını silmeye çalışan, onu ye-
tiştirme sorumluluğu bulunan büyükleri 
tarafından hırsızlık yaptırılmaya gönde-
rilen çocukların hepsi korunma ihtiyacı 
olan çocuk siluetleridir. En geniş anla-
mıyla ‘korunması gereken çocuk’; “te-
mel bakımı, yetiştirilmesi, esirgenmesi 
ve gözetilmesindeki yetersizlik ve aksa-
ma nedeniyle sosyal, fiziksel, ruhsal ve 
ahlâki yönden sağlıklı bir yetişkin olma-
sının önünde çeşitli engeller bulunan 
çocuk”tur (Koşar, 1992: 42).

Modern çocukluk anlayışı 17. ve 18. 
yüzyıllar Avrupa’sında Aydınlanma dö-
neminin etkileri ve Endüstri Devrimiy-
le birlikte ortaya çıkan burjuva sınıfı-
nın öncülük etmesiyle, gelişmeye baş-
lamıştır. Bu yöndeki sosyal politikalar, 
çocukların korunması konusunda bir-
çok evrensel oluşuma öncülük etmiş-
tir. Hümanist çocukluk anlayışını içeren 
Avrupa kökenli akım, çocukların refahı 
konusunda devletin sorumluluk alması-
nı etkilemiştir (Postman, 1995: 13).

Sosyal çalışma biliminin temellendi-
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ği ekolojik sistem kuramının sunduğu 
yaklaşım açısından, ‘korunması gere-
ken çocuklar’ sorununu açıklayabile-
cek bir çerçeve şu şekilde oluşturula-
bilir: ülkemizde hüküm süren korunma-
sı gereken çocuklar sorunu, toplum-
sal değişme, sosyoekonomik değişme-
ler, göç, kentleşme, işsizlik ve yoksul-
luk gibi toplumsal değişmeye yol açan 
yapısal etmenlerle ailelerin durumu 
ve özelliklerinin (aile yapısı ve işlevle-
ri vb.) etkileşiminin bir ürünüdür. Top-
lumsal değişme, göç, kentleşme, işsiz-
lik, ve yoksulluk gibi faktörler hem ai-
leleri etkilemekte hem de onlardan et-
kilenmektedir. Ailelerin özelliklerinden 
bir bölümü göç etme, işsiz ya da yok-
sul olma bir bölümü de ailenin işlevsel-
liğini kaybetmesi, geniş aile desteği ve 
sosyal destekten yoksul olması gibi de-
ğişkenlerdir. 

SONUÇ

Sonuç olarak, Çocuklarla ilgili tüm dün-
ya ölçeğinde en önemli belge olan Ço-
cuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS)’ne göre; 
ihtiyaç duyan ailelerin gereksinimleri-
ni karşılamak, ebeveynlik becerilerinin 
geliştirilmesini sağlamak, onların hak-
larını göz ardı etmeksizin iyi birer ana-
baba olduklarını kabul etmek ve kapa-
sitelerini güçlendirmek, devletin görev-
leri arasındadır. Ailenin, problemlerini 
çözebilmesi, ailedeki iletişimin iyi olma-
sı, aile üyelerinin rollerini yerine getir-
meleri, tüm aile sisteminin genel fonk-
siyonlarını yerine getirmesi de aynı şe-
kilde hem aile üyeleri için hem de ço-
cuğun iyilik halinin devamı için olmaz-
sa olmaz gereksinimler anlamına gel-
mektedir. ÇHS’nin 3. madde 1. bendi-
ne göre; “çocuğu ilgilendiren bütün fa-
aliyetlerde,  çocuğun yararı temel dü-
şüncedir”. Sözleşmede, her çocuğun 

bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal 
toplumsal gelişmesini sağlayacak 
yeterli bir hayat seviyesine hakkı ol-
duğu kabul edilmektedir (27/1). Tüm 
çocukların iyilik halinin devamının sağ-
lanmasını savunan ÇHS, Türkiye tara-
fından 1990 yılında kabul edilmiş, 27 
Ocak 1995 tarih, 22184 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan 4058 sayılı ka-
nunla onaylanarak ulusal hukuki bir bel-
ge haline gelmiştir. Ancak sosyal politi-
ka düzenlemeleri, ÇHS’nin tüm çocuk-
ların iyilik halini desteklemeye yaraya-
cak enstrumanları içermekten yoksun-
dur. Mesleki bilgi birikimi, mesleki etik 
çerçevesinde ve güçlü olması gereken 
bu düzenlemelerle çocuklar ve ailelerin 
yaşamlarına müdahil olan sosyal çalış-
ma disiplini sorunu kavrayacak, çözebi-
lecek güce kendisi henüz ulaştırılama-
mıştır. Buradan, sosyal politika üzerin-
de risk altında yaşayan nüfusu grupla-
rına yönelik bir toplumsal baskının ve 
talebin oluşturulması gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. Dezavantajlı nüfus grup-
larını kollamak iddiasıyla ortaya çıkmış 
olan“sosyal politika”, bir ülkede yaşayan 
tüm bireyler için, bakıma ve korunma-
ya gereksinimi olan nüfus grupları için 
koruyucu, güçlendirici, sosyal adaleti ve 
eşitliği sağlayıcı hizmetlerin bütünü ola-
rak tanımlanabilir. Sosyal politika, sos-
yal refah sistemlerinin oluşturulması, 
kapsamlı sosyal hizmetlerin sunulması 
ve bu yolla sosyal sorunların önlenme-
siyle gerçek anlamını bulabilmektedir. 

Küreselleşme rüzgarlarının güçlü etki-
siyle tüm dünya ölçeğinde olduğu gibi 
ülkemizde de sosyal devletin, sosyal 
güvenlik kurumları, devletin ücretsiz 
sunduğu sosyal hizmetler vb. dezavan-
tajlı bireylerine yönelik olarak kazanım-
ları giderek yok olmakta, ekonominin 
ulus-devletler tarafından yönetilmesi 
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ve yönlendirilmesi giderek daha imkan-
sız hale gelmektedir. Ülke ekonomile-
rinin yönetimi çok uluslu şirketlere ge-
çerek el değiştirmekte, küçülen devlet 
yapısında da sosyal hizmetlerin ihmal 
edilmesi ve yetersiz sunumu riski gün-
deme gelmektedir. Bu durum, özellikle 
yoksulluk ve yoksunluklar içerisinde ya-
şamlarını sürdürmeye çalışan çocuklar 
ve ailelerin daha güç koşullara hazır-
lıklı olması gerektiği gerçeğini günde-
me taşımaktadır. Aile ve çocuklara yö-
nelik sosyal politikalardaki mevcut du-
rumda bile önemli yetersizlikler içeren 
bu negatif değişimler, çocuklar ve aile-
lere yönelik sosyal hizmet olanaklarının 
azaltılmasına ve dolayısıyla çocukların 
sağlıklı ve fonksiyonel bireyler olarak 
yetişebilmelerinin önünde ciddi engel-
ler oluşmasına neden olmaktadır. Bu 
şekilde daha da yoksullaşan ve destek-
ten yoksun kalan ailelerde, çözülmeler 
hızlanmaktadır. Örneğin, 2000 yılında 
İstanbul’da 6.546 boşanma meydana 
gelmiş iken 2006 yılında bu rakam yıllık 
ortalama 19.000’e ulaşmıştır. Görüle-
ceği üzere sorun, ekonomik politikala-
rı şekillendiren insiyatiflerden kaynak-
lanmaktadır. Sosyal sorunların gerek-
tiği biçimde ayrıntılı ve ‘çözüm odaklı’ 
bir yöntemle ele alınamaması, ailelerin 
ve dolayısıyla çocuklarının yoksunluk-
lar içerisinde bir yaşam sürmeye çalış-
masına yol açmaktadır.

Devletin eğitim, sosyal güvenlik, işsiz-
lik politikaları ve çocukların içinde ye-
tiştikleri ailelerin konumu, en başta 
beslenme-barınma ve eğitim olanak-
ları, eğitim kalitesi, eğitim görme süre-
si gibi faktörler üzerindeki etkileri ara-
cılığıyla, yoksulluğun derecesi ve belki 
daha da önemlisi, nesilden nesile ge-
çerek sürekli hale gelmesi üzerinde be-
lirleyici bir rol oynamaktadır.       

Ülkemizde uygulanan sosyal politika-
larda, henüz çağdaş anlamda çocuk 
yardımından, sosyal yardımlardan, ai-
lelere yönelik doğrudan gelir aktarımın-
dan yani ailenin bütünlüğünü ve iyilik 
halini hedefleyen plan, program, pro-
je ve hizmetlerden söz etmek olanak-
lı değildir. Korunması gereken çocuklar 
sorununu çözmeye yönelen hizmetleri 
ve çocuk koruma sistemini değerlendi-
rebilmek için, öncelikle sorunu eleştirel 
ve bütüncül bir bakış açısı ile ayrıntılı 
bir şekilde ele almayı gerektirmektedir. 

Gelişmekte olan ülke statüsünde bu-
lunan Türkiye’de uzun yıllardır toplum-
temelli (koruyucu aile bakımı vb.) çocuk 
hizmetleri bir türlü geliştirilememiştir. 
Çocuğun korunmasında ‘kurum bakı-
mı’ uygulaması her zaman ilk seçenek 
olarak görülmüştür. Oysa, Yörükoğlu 
(vd., 1968)’nin, yuva çocukları üzerine 
yaptıkları bir araştırmada; yuvalarda fi-
ziksel bakımın yeterince sağlanması-
na rağmen, anne ya da anne yerini ala-
cak bir kişinin olmayışı sonucu, çocuk-
ların beden ve ruh gelişimlerinin geri-
de kaldığı gözlemlenmiştir. Bu neden-
le, korunmaya muhtaç çocuklara yö-
nelik kurum bakımı uygulamasını sür-
dürmek, çocuğun iyilik halini sağlama-
ya yönelik bir müdahale değildir. Özel-
likle 0-6 yaş arası çocuklarda telafisi 
olanaksız travmalar yarattığı araştırma 
sonuçlarıyla belirlenen çocukların, hiç-
bir şekilde kurum bakımına alınmadan, 
toplum-temelli uygulamalarla koruyucu 
ailelerin yanına, kendi aile-akrabası ya-
nına ev ortamına yerleştirilmelidir. Aile-
lerdeki en önemli sorunun yoksulluk ol-
duğu bilinmektedir.         

Yoksulluk, ülkemizde halen çok önem-
li bir risk faktörü olarak rol oynamak-
ta olup Türk-İş’in uzun zamandır aylık 
olarak gerçekleştirdiği hesaplamalara 
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göre 2007 yılı itibariyle dört kişilik bir ai-
lenin açlık sınırı 619 TL, yoksulluk sınırı 
1.650 TL’dir. (Türk İş, 2008), olarak he-
saplanmasına karşın nüfusun neredey-
se yarısının bu gelir rakamlarına ulaşa-
madığı tahmin edilmektedir.

SHÇEK 2007 Yılı Değerlendirme Ra-
poru incelendiğinde, 2000 yılında 
2.500 çocuğa sosyal yardım desteği 
sunularak aile yanında kalmakta iken, 
2007 itibariyle bu sayının 25.000 ço-
cuğa yaklaştığı ve çocuk başına aylık 
ödemenin 70 YTL’den 200 YTL’yi ge-
çen rakamlara ulaştırıldığı göze çarp-
maktadır. Ancak tüm çocukların iyi-
lik haline ulaşmak, sadece kurumlara 
çocuklarını yerleştirmek için müracaat 
eden ailelerle sınırlı kalmamalıdır. Yok-
sulluk vb. riskler altında yaşayan mil-
yonlarla ifade edilebilecek çocuk nü-
fusu gereksinimlerinin karşılanmasını 
beklemektedir.    

Her ülkenin kendi çocuklarıyla ilgi-
li ulaşmayı hayal ettiği en nihai hedef: 
tüm çocukların “iyilik haline ulaşabil-
mek” ve çocukların optimal gelişmele-
rine zemin hazırlayacak olanakları on-
ların ayaklarının altına sermektir. Ço-
cuğun iyilik hali, ihmal ve istismardan 
uzak ve tam güvende olduğu bir haldir. 
Bu bağlamda da çocukların iyilik halini 
hedefleyen gereksinim-temelli hizmet-
ler geliştirilerek, kamu ve özel alanda-
ki sosyal çalışma uygulamalarının et-
kin bir şekilde entegre olduğu yeniden 
yapılandırılmış bir “çocuk koruma” çer-
çevesi, öncelikli bir politika ve acil ey-
lem olarak bir an önce oluşturulmalı-
dır. Sosyolog Viviana Zeizer (1985)’ın 
“paha biçilemez şey” diye tanımladı-
ğı “çocuk” öznesinin, gereken tüm ola-
naklara kavuşturulması en öncelikli bir 
toplumsal görev olarak gündeme alın-
malıdır. 
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