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TÜRKİYE’DE ÇOCUK İSTİSMARI VE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ
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ÖZET

Çocuk istismarı konusu geçmişten günümüze gelen bir konu olmakla birlik-
te toplumun bilgi düzeyi arttıkça, insanların bu konuda bilinçlenmesiyle daha 
çok gün yüzüne çıkan bir konu olmuştur. Bu konuda medya yayınları yapılmış, 
kitap ve dergiler yazılmıştır. Ayrıca sempozyum, seminer ve konferans gibi 
çalışmalar sayesinde daha rahat bir şekilde ifade edilmiştir. Ayıp olarak nite-
lendirilen çocuğun cinsel istismarı konusunda, artık bilinçli ailelerimizle bera-
ber hem çocuğun ve ailenin psikolojisi düşünülerek psikolojik yardım alınma 
yoluna gidilmekte, hem de bu durum mahkeme aşamasına taşınarak, çocuğun 
mağduriyetine karşı hakkı aranmaktadır. Çocuğun fiziksel, duygusal, ekono-
mik ve cinsellik gibi her açıdan istismar edilmesi söz konusudur. Bu makale, 
çocuk istismarı ile ilgili genel bir bilgi vermekte, çocuk işçiliğinin ülkemizdeki 
durumu ve sokak çocuklarıyla ilgili bilgileri okuyucularına sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, cinsel istismar, ekonomik istismar, 
fiziksel istismar, duygusal istismar, çocuk işçiliği, sokak çocukları

CHILD ABUSE AND CHILD LABOR IN TURKEY

ABSTRACT

The issue of child abuse is the subject which comes from the past to the 
present and also it is an issue which comes to light more as knowledge level of 
our society is increasing and people become aware of it. The media publications 
were broadcast and the books and magazines were written on this subject. Also, 
this issue is expressed more easily by means of works such as symposiums, se-
minars and conferences. Now the child sexual abuse regarded as a shame, with 
conscious parents, is the issue which is getting psychological help by conside-
ring the psychology of the child and the family and is searching the right of the 
child by bringing to trial. It can be said that the child is abused in every respect 
such as physical, emotional, economic and sexual. This essay gives general in-
formation about child abuse and submits the situation of the child labour in our 
country and also gives information about Street children to readers.

Keywords: Child abuse, sexual abuse, economic abuse, physical abuse, 
emotional abuse, child labour, street children.
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GİRİŞ

Güçlü, sağlıklı ve uzun vadeli yaşayacak bir toplum oluşturmanın ilk şart-
larından biri geleceğin büyükleri olan bugünün çocuklarının ekonomik, duy-
gusal, fizyolojik ve cinsel açıdan istismardan uzak ve sağlıklı olarak yetiştiril-
mesinden geçer. Kültürün içinde gizlenen, gölgesinde kalan çocukların cinsel 
istismarı, çocukların dışarıda çalıştırılması ile çocukların ekonomik istismarı, 
sürekli sözel olarak şiddete maruz kalan çocukların duygusal istismarı, beden-
sel şiddete maruz kalan çocukların fiziksel istismarı gibi pek çok çocuk is-
tismarı konusu ülkemizde projeler üretilerek ortaya çıkarılmaya çalışılmakta,  
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi pek çok kurum ve kuruluş ile de sosyal 
politikalar yapılarak çocuk istismarında hem önleyici hem de durum oluş-
tuktan sonraki aşamada yapılabilecekler hakkında çalışmalar yapılmaktadır. 
Yasal ve psikolojik süreç konusunda ülkemizde yapılan faaliyetlerde giderek 
artmaktadır. 

Sanayileşmeyle beraber kırsal alandaki işsizliğe çözüm olarak, kırdan ken-
te göçler artmıştır. Hızlı nüfus artışı, aşırı ve düzensiz kentleşmeye ve işsizliğe 
yol açmıştır. Bu nedenlerle çoğu aile yoksullaşmış, gelirlerin düşmesi, kentin 
zorlayan ihtiyaçları ve yoksulluk nedeni ile çocukların gelirine gereksinim du-
yulmuş, çocuklar aile bütçesine katkıda bulunmaya zorlanmış, onların çalış-
ması aileler için yaşamsal bir anlam kazanmıştır. Özellikle sokak yaşamına 
giren çocukların her açıdan sömürülebileceği ve toplum kurallarına uymayan, 
yasal olmayan eylemlere kolayca katılabileceği düşüncesi ile bu çocuklar top-
lumda önemli bir risk grubunu oluşturmaya başlamıştır.

1. ÇOCUK İSTİSMARININ TARİHÇESİ

Tarih boyunca enseste izin verdiği bilinen toplumların sayısı parmakla sayıla-
cak kadar azdır. Mısır Firavunları ailesinde, erkek kardeşlerin abla ile evlenme-
sine izin verilir, fakat ensestin öteki çeşitleri yine de yasaklanırdı. Firavunlar yarı 
tanrı sayıldığı için, bu için, yasağın evrenselliğini sarsmadığı kabul edilir. Ayrıca 
Roma imparatorluğu döneminde Kral Guarthigirmus’un kızı ile evlenerek bir 
oğul sahibi olduğu tarih kitaplarında belirtilmektedir(Tuğrul, 2010:21).

Bundan 50 yıl önce normal kabul edilen bir davranışın bugün olması ge-
reken davranışın dışında kalması çocuk istismarında çok önemli bir boyutu 
oluşturmaktadır.  Örneğin, İngiltere’de dayak, 19. Yüzyıl başında okullarda 
kemerle vurarak uygulanan yönetmeliğe bağlı bir cezalandırma yöntemiyken 
bugün değil kemerle vurmak hafif bir fiske vurmak bile hemen vuran kişi hak-
kında soruşturma yapılmasına neden olmaktadır(Polat, 2007: 27). 
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Tarihte çeşitli toplumlarda çocukların ilahlara kurban edilmesi geleneği 
yaygın olarak görülmektedir. Çocuk istismarının en ağır şekli olarak kabul 
edilebilecek olan çocuk öldürmeye çeşitli örnekler verilebilir. Bunun tipik bir 
örneği Mısır Firavunu Pharaoh’nun tüm yeni doğan erkek çocuklarını öldü-
rülmesini emretmesi olayıdır. Bu en ağır şeklinin dışında, çocuklara yönelik 
başka tür eylemlerin de bulunduğu görülmektedir. Çocukların bazı organları-
nın kesilmesi ve sakat bırakılmaları eski zamanlarda görülen olgulardır. Eski 
Yunan’da babaya ırkın özelliğini korumak amacıyla çocuğuna kötü davranmak 
ve gerekirse öldürmek için izin verilmiştir. İkinci asırda Eski Yunan hekimi 
Soranus, ebelere doğumda her çocuğu iyice muayene etmelerini ve yetiştiril-
meye değer görülmeyen çocukların ölüme terk etmelerini önermiştir. İskoçya 
ve Hindistan’da ikiz doğumlar, utanılacak bir talihsizlik olarak kabul edilirdi. 
Bu yüzden de bu ülkelerde ikiz doğum yapan kadınlar iki ayrı erkekle ilişki 
kurdukları düşünülerek suçlanırdı(Polat, 2007:330).

2. ÇOCUK İSTİSMARI NEDİR?

0-18 yaş grubundaki çocuğun kendisine bakmakla yükümlü kişi veya ki-
şiler tarafından zarar verici olan, kaza dışı ve önlenebilir bir davranışa maruz 
kalması çocuk istismarıdır. Bunun çocuğun fiziksel, psiko-sosyal gelişimini 
engelleyen, gerçekleştiği toplumun kültür değerleri dışında kalan ve uzmanı 
tarafından da istismar olarak kabul edilen bir davranış olması gerekmekte-
dir(Polat, 2007:35).

En genel anlamda “çocuk istismarı ve ihmali” “18 yaşın altındaki çocuğun, 
ondan sorumlu kişi ya da kurumlar tarafından, gelişimini her yönden zedeleyi-
ci biçimde fiziksel, cinsel ve zihinsel zarar görmesi” olarak tanımlanmaktadır. 
Bazı uzmanlar çocuk istismarını, çocukların maruz kaldığı zararların bir türü 
olarak belirtmektedirler. Çocuk istismarı olarak değerlendirilebilmesi için,  ol-
gunun, insan için de zararlı görülmesi, çocuğa hasar verici etkide bulunması ve 
önlenebilir olması gerekmektedir(Yavuzer, 2012: 57). 

2.1. Çocuk İstismarının Çeşitleri

Çocuk istismarı çeşitleri farklı kaynaklarda farklı sayılarda olabilmektedir. 
Bu nedenle, çocuk istismarının çeşitlerini genel olarak fiziksel, cinsel, ekono-
mik, duygusal istismar ve ihmal olarak beş ayrı kategoriye ayırabiliriz.

Çocuk istismarı, çok geniş anlamda, belli bir zaman dilimi içerisinde bir 
yetişkin tarafından çocuğa o kültürde kabul edilmeyen bir davranışın uygulan-
masıdır. Başka bir söyleyişle çocuğun büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde 
engelleyen her türlü davranış çocuk istismarıdır. Bu tip davranışların iki değiş-



İş ve Hayat

68

kene bağlı olduğu görülmektedir. Birincisi zaman içerisinde değişiklikler gös-
termesidir. Bundan 50 yıl önce normal kabul edilen bir davranışın bugün olması 
gereken davranışın dışında kalması çocuk istismarında çok önemli bir boyutu 
oluşturmaktadır. İkinci faktör ise bu davranışların kültürler arasında farklılıklar 
göstermesi ve ülkeden ülkeye değişiklikler göstermesidir(Polat, 2007:27).

2012 yılında Uluslararası Aile Konferansında açıklanan, Dünya Sağlık Ör-
gütü, ayrıca, kötü muameleyi dört kategoride mütalaa etmektedir: fiziksel istis-
mar, duygusal istismar, ihmalkar davranış ve cinsel istismar.

2.1.1. Çocuğun Cinsel İstismarı 

Çocuklara bakmanın kültürlerde farklı şekilleri ve farklı tanımlan olduğun-
dan, istismar ve ihmalin tanımına göre o kültürde nelerin kabul edilebilir, ne-
lerin istismara yönelik olduğu tespit edilmelidir. Bütün kültürlerde çocuklara 
kötü muamelelerin bir yeri ve tanımı vardır. Bir kültürde kabul edilebilir ve 
edilemez çocuğa yönelik muameleleri birbirinden ayırmak için o kültürü iyi 
tanımak gerekir. Türkiye’de araştırma yapan Emile Olsen isimli bir antropolog 
yaz günü suda çıplak olarak çocuğunun oynamasına izin vermesinin Toros’lar 
da bir köyde kadınlar tarafından çocuk hastalanır diyerek yadırgandığını, bu 
kadınların çocuk çabuk hastalanır diye yaz günü çocuklarına kalın tulumlar 
giydirdiğini anlatmaktadır. Sünnet olgusu için ileri yaşlara kadar beklenmesi-
nin ne kadar doğru olduğu tartışması ya da doğar doğmaz bu işlemi yapmanın 
gerekliliği gibi kavramlardan yola çıkarak çocuğun acı çekmesinin ötesinde 
etik değerlerin arttığı boyutta olayların incelenmesinin gerekliliği ortaya çık-
maktadır(Polat, 2007:33). 

Çocuğun cinsel istismarı, çocuğun cinsel uyarı için kullanılmasıdır. Genital 
bölgeleri elleme, teşhircilik, röntgencilik, pornografide kullanımdan ırza geç-
meye kadar bütün davranışları kapsamaktadır. İstismarcı kişi çocuğa sunduğu 
hediyeler yoluyla onu kandırarak ya da tehdit veya cezalandırma uygulayarak 
çocuğun susmasını sağlar(Kutsal, 2004:3). 

2.1.1.1. Aile İçi Cinsel İstismar: “Ensest”

Araji ve Finkelhor (1986) çocuğun cinsel istismara maruz kalması açısın-
dan, üvey baba ile yaşamasının güçlü bir risk faktörü oluşturmasını ensestten 
kaçınma mekanizmasının başarısızlığı ile açıklamakta ve doğal babalara göre 
üvey babaların çocuğa karşı olan cinsel duygularında daha az ket vurmaya 
sahip olduklarını ileri sürmektedirler. Bunun nedeni, üvey babanın, üvey kız 
evlat bulunan aileye sonradan katılması, kız çocuğa karşı olan ket vurmayı 
ya tamamen ortadan kaldırabilmekte veya etkisini azaltabilmektedir. Oysaki 
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doğumundan beri aynı aile ortamında sürekli birlikte yaşamış olan öz baba ile 
kız evlat arasında, seks ilişkisine karşı ket vurma gelişebilmektedir. Ancak, bu 
yaklaşım, ensest ilişkisinde cinsel güdünün varlığını kabul etmekle birlikte, bu 
güdünün kökenine dair tam bir açıklama getirememektedir(Topçu, 2009:97). 

Ensestte dikkati çeken en önemli noktalardan birisi olarak, çocuğun önce-
likli yararından bahsediyorsak, o zaman cinsel ilişkinin gerçekleşip gerçek-
leşmemesi yanında, çocuğa yönelik davranışların fiziksel temas olmasa bile 
yıkıcı etkiler yapacağını unutmamamız gerekmektedir. Ensest fiziksel hasar 
kadar hatta ondan daha fazla, duygusal anlamda ruhsal hasarlar oluşturmakta-
dır(Polat, 2006:37). 

2.1.1.2. Pedofili

Amerika Psikiyatri Birliğinin Ruh Hastalıkları Tanısal ve İstatistiksel El 
Kitabı’na göre, pedofil tanısı konan kişilerin aşağıdaki özelliklere sahip olma-
ları aranır:

Ø	Ergenliğe erişmemiş, 13 yaşında veya bu yaşın altında bir çocukla ya 
da çocuklarla cinsel faaliyette bulunma ile ilgili en az 6 aylık bir süre 
boyunca tekrarlayan yoğun cinsel dürtüleri ve cinsel yönden uyarıcı fan-
tezileri olmalıdır.

Ø	Bu dürtülerine göre davranmış veya bunlardan dolayı belirgin bir sıkıntı 
duymakta olmalıdır.

Ø	En az 16 yaşında ve kurban ya da çocuktan en az 5 yaş daha büyük ol-
malıdır(Topçu, 2009:49).

Yapılan bir araştırmada, mahkûm olmuş 4 bin 402 pedofil suçlusunun 
%0,4’ünün kadın olduğunu bulunmuştur. Ancak bu oranın gerçek pedofil kadın 
oranını yansıttığı kabul edilmemektedir (Maletzky, 1993). Kadın cinsel istismar-
cıların sayısının sanıldığından fazla olduğu tartışılmaktadır(Topçu, 2009:52). 

 Pedofililer, savunmasız, ailesi tarafından ihmal edilen, ebeveynleri 
ayrılmış, evde ailesi genellikle bulunmayan, ilgisiz ailelerin sevgiye muhtaç 
çocuklarını seçer, sır saklama yeteneklerini test eder ve onlara kendi kişisel 
zevklerine hizmet eden planlananı gerçekleştirmek uğruna sevgi gösterir gibi 
davranırlar(Polat, 2015:169).

Çocukların Güvenliklerinin Sağlanması Konusunda Öneriler
Ø	Güvenliklerini sağlamayı öğretin.
Ø	Çocuklara bedenlerinin kendilerine ait olduğunu, bedenlerini korumayı 
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öğretin.
Ø	Hayır demeyi öğretin.
Ø	Birisi onlara kötü, rahatsız edici bir şey yaparsa arkadaşlarından, yardım 

istemeyi öğretin.
Ø	Onlara inandığınızı öğretin.
Ø	Sır saklamasını öğretin.
Ø	Dokunulmayı reddetmeyi öğretin; çocuklarınıza kendilerinin ellenmesi 

ve öpülmesi durumunda hayır demeyi öğretin.
Ø	Çocuklarınıza, güvenliklerini korumak için gerekirse yabancılarla ko-

nuşmamayı öğretin( Polat, 2007:145).

2.1.2. Çocuğun Fiziksel İstismarı

Fiziksel istismar, ana babanın sırf kendi bencil duygularının etkisi altında 
kalarak çocuğu sürekli dövmesi, ona acı vermesi olarak tanımlanır. Bu tür ana 
babalar, çocuğun gelişimiyle ilgili herhangi bir amaç taşımazlar, çocuk ken-
dilerine rahatsızlık vermediği sürece çocuğun varlığının farkında değildirler. 
Fiziksel istismar, bir kaza durumu söz konusu olmaksızın çocukta yaralanma, 
berelenme, yanma, zehirlenme, kırık çıkık veya ölümle sonuçlanabilecek her 
türlü kasıtlı erişkin davranışlarını içerir(Şirin ve Yenibaş, 2007:23).

Fiziksel istismar çocuğa şiddet uygulanmasıdır. Şiddet uygulamasının vü-
cuda yansıması doktorun vücutta saptadığı; sıyrık ve ekimozlardan başlaya-
rak kemikteki çatlak, kırık gibi lezyonları ve iç organ hasarlarıdır. Fiziksel 
istismara yaklaşımdaki temel kriterlerden birisi de vücutta iz bırakan lezyonun 
varlığıdır(Polat, 2007:59).  

Fiziksel istismarın, istismarı yapan kişilere göre farklı alt başlıklarının bu-
lunduğu görülmektedir.

Ebeveyn tarafından istismar; aile içinde çocukların kaza dışı yaralanmaları 
sonucu ortaya çıkar. 

Kurumda istismar; okul, yuva, yetiştirme yurdu veya kamp gibi kurumlar-
da yönetici ya da öğretmenler tarafından uygulanan istismar olgularıdır(Polat, 
2007:59). 

Aile içi şiddet durumunda çocuklar yaralanmasalar bile, ciddi olarak zarar 
görürler. Anne baba olayları gizlemeye çalışsa bile çoğu zaman başarılı ola-
mamaktadırlar. Çocuklar kendilerini suçlayabilmekte veya bütün enerjilerini 
anne – babalarının kavgalarını önlemek için kullanabilmektedirler.  Anneleri-
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nin maruz kaldığı şiddete tanıklık eden çocuklar, iki-üç kat daha fazla istismar 
riski altındadır(Polat, 2007:41). 

Şiddetin çalışan çocuklar üzerindeki etkilerini şöyle sıralayabiliriz;

Ø	Çocuğun bedensel, ruhsal, zihinsel, duygusal gelişimini zedelemektedir.

Ø	En ufak hatalı davranış sonucu kızma, bağırma, dayakla karşılaşan ço-
cuk çaresizliği, boyun eğmeyi ve kaderciliği çok erken yaşında öğren-
mektedir.

Ø	Yetişkin kimliğinde kendinden güçsüzlere karşı şiddeti yinelemeyi öğ-
renmektedir(Şirin ve Yenibaş, 2007:24).  

2.1.3. Çocuğun Duygusal İstismarı

Çocuğun duygusal bütünlüğü ve iç görüsünü bozan, kişilik gelişimini ze-
deleyen her türlü süreğen eylem ya da eylemsizlik olarak tanımlanan duygusal 
istismar bütün istismar türlerine neden olan bir durum olarak da görülebilir. 
Gerek tanımlanmasında ve fark edilmesinde gerekse de önlenmesi ve yasal 
olarak kanıtlanmasında yaşanan güçlükler nedeniyle en az anlaşılan ve üzerin-
de daha az çalışılan istismar türüdür. Çocuğun duygusal istismarı tek başına da 
olabilir ya da fiziksel veya cinsel istismar ile birlikte de görülebilir. Bu nedenle 
en sık yaşanan istismar türü olarak düşünülmektedir (İşeri, 2006: 31). 

Duygusal istismar, çocuk ve gençlerin, kendilerini etkileyen tutum ve dav-
ranışlara maruz kalarak ya da ihtiyacı olan ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum 
bırakılarak toplumsal ve bilimsel standartlara göre psikolojik hasara uğratıl-
maları durumudur. Bu davranışlar; yaş, statü, bilgi, konumu gibi özellikleri 
ile çocuk veya gencin üzerinde etki sahibi olan kişi ya da kişiler tarafından 
uygulanır (Ayral, 2010:13). 

Çocuk ve gençlerin psikolojik olarak kötüye kullanılması, yapılan veya ya-
pılması ihmal edilen, toplumsal ve bilimsel ölçülere göre psikolojik açıdan 
zarar verici oldukları saptanan davranışlardır.  Eğer yetişkin davranışlarından 
dolayı çocuğun fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal gelişiminde duraklama, geri-
leme, engellenme görülüyor ise erişkinlerin bu davranışları duygusal istismara 
yol açan davranışlar olarak kabul edilmektedir (Yavuzer, 2012:57).

2.1.4. Çocuğun Ekonomik İstismarı 

Ekonomik istismar; çocuğun gelişimini engelleyici, haklarını ihlal edici iş-
lerde çalışması ya da düşük ücretli iş gücü olarak çalışması veya çalıştırılması 
ekonomik istismardır. Çocukların çalışma nedenleri Türkiye’nin sosyal, eko-
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nomik ve kültürel sorunları ile yakından ilgilidir. Gelir dağılımındaki giderek 
artan adaletsizlik, yaygınlaşan yoksulluk, köyden kente hızlı bir şekilde göç 
ve bunun sonucunda ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik sorunlar, kaçak iş-
çiliğin artması, çocuk emeğinin ucuz olması ve işverenin de ucuz iş gücünü 
tercih etmesi sonucunda, çalışan ya da çalışma hayatına itilen çocuk sorunu 
ortaya çıkmaktadır. Ekonomik istismara maruz kalan çocuklar, yaşıtları okulda 
eğitimini sürdürürken veya parkta oyun oynarken, çalışmak zorunda bırakıl-
mışlardır. Bu suçun mağdurları; sokaklarda mendil, çiçek, sakız, şeker veya 
sigara satan, trafikte tehlikeli bir biçimde araç camlarını silmeye çalışan veya 
zorla dilendirilen çocuklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik istismara 
maruz kalan çocukların küçük yaşta çalıştırılması ailenin eğitime ve çocuğun 
çalışmasına olan bakış açısının bir yansımasıdır(Ayral, 2010:11). 

I. İstanbul Çocuk Kurultayı İstanbul Çocuk Raporu (2000, s. 508)’na göre 
iş yerlerinde çocukları bekleyen tehlikeler şunlardır:

a. Meslek hastalıkları,

b. İş kazaları,

c. Siyasi baskı,

d. Din baskısı,

e. Şiddet,

f. Cinsel tacizdir(Şirin ve Yenibaş, 2007:38).

İnsanlar, çocukları çalışmaktan ya da sokaklardan kurtarmaları gerekiyor-
muş gibi bir duygu içinde oldukları için, meseleyi bu çocuklara bakmak ve 
korumak şeklinde düşünme eğilimindedirler. Dolayısıyla akla gelen ilk iş, ço-
cuklara yiyecek ve giyecek dağıtmaya ya da bir yetimhane inşa etmeye koyul-
maktır (Ennew, 1998:14). 

2.1.4.1. Çocuk İşçiliği

Sanayileşmeyle beraber kırsal alandaki işsizliğe çözüm olarak, kırdan ken-
te göçler artmıştır. Kentlerdeki hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme durumu ve 
şehirlerde işsizliğe yol açmıştır. Bu nedenlerle çoğu ailede yoksullaşma baş-
lamış, aileler takviye gelire ihtiyaç duymuş ve şehrin zorlayan ihtiyaçları, fa-
kirlik gibi nedenlerle aileler çocuklarının çalışmasına gereksinim duymuştur, 
çocuklar aile bütçesine katkıda bulunmaya zorlanmış ve çocuk işçiliği ortaya 
çıkmıştır. 
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Çocuk emeğinin kullanımına sınırlama getirmeye yönelik mücadeleler de 
ilk olarak 1833’te Britanya’da başlamıştır. Ardından Fransa’da çıkan fabrika 
yasaları bunlara örnek gösterilebilir. Bu yasalarla Britanya’da dokuma fabrika-
larında dokuz yaşından küçüklerin çalışması yasaklanmış, Fransa’da ise 8-12 
yaş arası çocukların günde 8 saatten fazla çalışmasının önüne geçilmiş ve 12 
yaşına dek zorunlu eğitime tâbi tutulmaları gündeme gelmiştir. Britanya’da 
1874 yılında yeni bir yasal düzenlemeye gidilerek dokuma fabrikalarında ya-
rım gün çalışmaya başlama yaşı 8’den 10’a, tam gün çalışma yaş sınırı ise 
13’ten 14’e çıkarılmıştır. Buna ek olarak, 12 saat süren mesailer için yemek 
ve dinlenme araları iki saat olarak tespit edilmiştir. Belçika’da çocuk işçiliği-
ni düzenlemeye yönelik ilk yasal girişimler 1848’de başlamış ve 10 yaşından 
küçüklerin çalışmasına yasal engeller getirilmiştir. Ayrıca 10-14 yaş dilimin-
deki çocuklar için çalışma süresi günde 6,5 saatle sınırlandırılmıştır(Duyar ve 
Özener, 2003:21). 

Türkiye İstatistik Kurumu, Çocuk İşgücü Anketi 2016 sonuçlarına göre; 
işgücüne katılma oranı 15-17 yaş grubunda %20,8 oldu. Hane halkı işgücü 
araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında 15-17 yaş grubundaki çocukların 
işgücüne katılma oranı %20,8, istihdam oranı %18 ve işsizlik oranı %13,5 ola-
rak gerçekleşti. Cinsiyete göre çocukların işgücüne katılımında ise farklılıklar 
gözlendi. Erkek çocuklarda işgücüne katılma oranı 2015 yılında %28,6 iken 
2016 yılında %27,8’e düştü. Kız çocuklarında ise bu oran 2015 yılında %13 
iken 2016 yılında %13,4’e yükseldi. 

Çocukların çalıştırılmalarını gerektiren nedenlerin başında, yoksulluk ve 
eğitimsizlik gelmektedir. Çalışan çocukların, kendi yaşıtları oynayıp, eğle-
nip, güven içinde öğrenimlerini sürdürürlerken, bu çocuklar ekmek parası 
kazanma savaşı içinde, çocukluklarını yaşamadan olgunlaşırlar. Bu dengesiz 
yaşam ve geleceğe ilişkin güvensizlik, onları sadece uyum bozukluğuna it-
mekle kalmamakta, aynı zamanda çeşitli davranış bozukluklarına da neden 
olabilmektedir. Böylece daha erken yaşlarda suça yönelme olasılığı artmak-
ta, çalışan çocuklar kesimi büyük bir potansiyel suçlu grubunu oluşturmak-
tadır (Yavuzer, 1996: 238).

2.1.4.2. Sokak Çocukları

Çalışma hayatında 18 yaşından küçük olan çocuklarımızın çeşitli sağlık 
problemleri ve iş güvenliği açısından problemlerle karşılaştıkları bilinen bir 
gerçektir. Halen çalışan ve çalıştığı yerde risk altında bulunan çok sayıda ço-
cuk vardır. Bu çocuklarımız dezavantajlı grup içinde yer almaktadır. Bu çocuk-
ların aileleri tarafından ihmal edilmesi veya dışarıda her türlü istismara uğrama 
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ihtimali vardır.  Risk altında ve korunması gereken çocuklar için öncelikle 
sağlık ve güvenliklerinin sağlanmasına ihtiyaç vardır. Bu konuda da ülkemizde 
yapılan koruyucu politikalar bulunmaktadır.

Sokak çocukları kavramı ilk olarak 1851 yılında Henry Mayhew tarafın-
dan kullanılmıştır. Bununla birlikte kavramın literatürde yaygın kullanımı 
1979’da Birleşmiş Milletler Çocuk Yılından sonra olmuştur. 1980’li yıllarda 
UNICEF’in yaptığı çalışmalar sonucunda gerçek sokak çocukları ile sokağın 
çocukları şeklinde ayırım yapılarak bir tanımlamaya gidilmiştir. Sokaktaki ço-
cuklar ailesinden giderek az destek alan, ailenin geçim sorumluluğunu çalışa-
rak paylaşmak zorunda kalan çocuklardır (İçli, 2009:13). 

İnsanlar, çocukları çalışmaktan ya da sokaklardan kurtarmaları gerekiyor-
muş gibi bir duygu içinde oldukları için, meseleyi bu çocuklara bakmak ve 
korumak şeklinde düşünme eğilimindedirler. Dolayısıyla akla gelen ilk iş, ço-
cuklara yiyecek ve giyecek dağıtmaya ya da bir yetimhane inşa etmeye ko-
yulmaktır. Bu tür yaklaşımların sorunu, daha sonra göreceğimiz gibi kalıcı 
çözümler sağlamaktaki başarısızlıklarıdır. Bunları yapmakla aksine bir bağım-
lılık yaratmaktadırlar. İnsanların kendi sorunlarıyla yüzleştikleri, sorunların 
kökenine inip kendi çözümlerini bulabildikleri geliştirici çözümlerin planlan-
ması için, sokak çocukları ve çalışan çocuklarla ilgili en yaygın yanlış bilgileri 
incelemek gerekir (Ennew, J., 1998:14). 

Sokaktaki çocuklar, “ailesinden giderek daha az destek alan, ailenin geçim 
sorumluluğunu sokaklarda, pazarlarda çalışarak paylaşmak zorunda kalan” ço-
cuklardır. Bu çocuklar için, yaşadıkları evler, oyun, kültürel faaliyet ve günlük 
yaşam mekânları olmaktan çıkmıştır. Sokağın çocukları, “günlük geçimlerinin 
mücadelesini, ailelerinden hiçbir destek almaksızın, yalnız başlarına veren” 
daha küçük bir gruptur. Bu çocuklar genelde “terk edilmiş” diye adlandırılsalar 
da, güvensizlik duygusu, istenmeme ve şiddete maruz kalma gibi nedenlerle 
onlar da ailelerini terk etmiş olabilirler. Bir adım daha giderek UNICEF’in ve 
öteki kuruluşların bazı yayınlarında, aileleriyle hiçbir bağı kalmamış olan ‘terk 
edilmiş’ çocuklar ile ‘sokakta yaşamayı seçen’ ve ailesiyle ‘nadiren’ temasta 
bulunan çocuklar arasında da ayrım yapılmıştır(Ennew, J., 1998:15). 

2.1.4.3. Çocuk İşçiliği İle İlgili Ulusal Mevzuat

Çocuk İşçiliği İle İlgili Kanunlar;

Ø	İş Kanunu

Ø	Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
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Ø	Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

Ø	Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu

Ø	İlköğretim ve Eğitim Kanunu

Ø	Borçlar Kanunu

Ø	Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Ø	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olarak sıralanabilir.

ANAYASA;

Anayasada genel bir düzenleme yapılmış olup tüm yasalar kaynağını ana-
yasadan almaktadır. 

Madde 50 - Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştı-
rılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar, çalışma 
şartları bakımından özel olarak korunurlar

4857 SAYILI İŞ KANUNU

Madde 71 - On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. 
Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış 
olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime 
devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırı-
labilirler. On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal 
ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel 
olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve 
her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.

Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri iş-
lerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yat-
kınlık ve yetenekleri dikkate alınır.

Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına 
engel olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez.

Onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan 
işler ile onbeş yaşını tamamlamış, ancak onsekiz yaşını tamamlamamış genç 
işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu 
ilköğretim çağını tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler, onaltı 
yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit işler-
de çalıştırılabilecekleri ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.(1)(2)
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(Değişik dördüncü fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.) Zorunlu ilköğretim çağı-
nı tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri 
günde yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde 
çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on 
beş yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar 
artırılabilir.

Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki 
çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve 
haftada on saat olabilir.

Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda dördüncü fık-
rada öngörülen süreleri aşamaz. (3)

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.) Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin 
kapsamı, bu faaliyetlerde çalışacak çocuklara çalışma izni verilmesi, yaş grup-
ları ve faaliyet türlerine göre çalışma ve dinlenme süreleri ile çalışma ortamı 
ve şartları, ücretin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşleri alına-
rak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir.

1489 SAYILI UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU

Madde 173 – 12 yaşından aşağı bütün çocukların fabrika ve imalathane gibi 
her türlü sanat müesseseleriyle maden işlerinde amele ve çırak olarak istihda-
mı memnudur. 

On iki yaş ile on altı arasında bulunan kız ve erkek çocuklar günde azami 
sekiz saatten fazla çalıştırılamaz.

 Madde 174 – On iki yaş ile on altı yaş arasında bulunan çocukların saat 
yirmiden sonra gece çalışmaları memnudur.

Madde 176 –  Mahalli belediyelerince bar, kabare, dans salonları, kahve, ga-
zino ve hamamlarda on sekiz yaşından aşağı çocukların istihdamı menolunur.

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİMİ KANUNU

Madde 9 – İlköğretim okulunu bitirmiş olanlar, bir mesleğe hazırlık amacı 
ile çıraklık dönemine kadar işyerlerinde aday çırak olarak eğitilebilirler.

Çıraklık şartları

Madde 10 – Çırak olabilmek içın aşağıdaki şartlar aranır.
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a) (Mülga: 2/12/2016-6764/39 md.)

b) (Değişik: 2/12/2016-6764/39 md.) En az ortaokul veya imam-hatip or-
taokulu mezunu

olmak.

c) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya 
uygun olmak.

(Ek : 29/6/2001-4702/9 md.) Ancak, ondokuz yaşından gün almış olan-
lardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim 
seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre 
çıraklık eğitimine alınabilir.

Ağır, tehlikeli veya özellik arz eden mesleklere alınacak çırakların öğrenim 
ve yaş durumu

ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

Madde 59 - İlköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına 
devam etmeyenler, hiçbir resmi ve özel іş yerinde veуa hеr ne surette olursa ol-
sun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar. 

2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU

Madde 12 -  Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve 
benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde onsekiz yaşından 
küçükler çalıştırılamaz.

6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU

MADDE 422- İşveren, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yılda en az iki 
hafta ve onsekiz yaşından küçük işçiler ile elli yaşından büyük işçilere de en 
az üç hafta ücretli yıllık izin vermekle yükümlüdür.

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 

MADDE 17 – (1) On beş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine göre 
işçi sayılanlar,

işçi sendikalarına üye olabilir.

3. ÇOCUK İSTİSMARINDA SOSYAL POLİTİKALAR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kapsamında, her türlü çocuk istisma-
rında ve sokak çocukları - çocuk işçiliği gibi ailesi tarafından ihmal edilen 
çocuklar için uygulanan sosyal politika hizmetleri şöyle özetlenebilir;
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Çocuğun Aile Yanında Bakımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer 
alan; “Aile Yanında Destek Faaliyetleri” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-
nın, son yıllarda hizmet sunumunda yapmış olduğu değişiklikle kuruluş bakım 
odaklı hizmetler yerine aile yanında bakım odaklı hizmetlere ağırlık ve öncelik 
vermektedir. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 
gereği çocukların kurum bakımına alınmaksızın desteklenmesi kapsamında 
sosyal ekonomik destek hizmetleri yürütülmektedir. Bu hizmetler 81 İl Mü-
dürlüklerince ülke düzeyinde korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç kişilere 
kurum bakımına alternatif hizmet olarak sunulmaktadır. Ekonomik yetersiz-
likten kaynaklanan nedenlerden dolayı kurum bakımına alınma riski bulunan 
kişilerin çocukları ailesi yanında ekonomik destek sağlanarak aile bütünlüğü 
korunmuş olmaktadır. 

Koruyucu Aile Hizmetleri

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Koruyucu aile başlıklı maddeye 
göre;  Mahkemece korunma kararı alınan korunmaya ihtiyacı olan çocuğun 
bakımı ve yetiştirilmesi bu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda olduğu kadar 
Kurumun denetim ve gözetiminde bir “Koruyucu Aile” tarafından da yerine 
getirilebilir. Koruyucu aileye, korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımı ve ye-
tiştirilmesine karşılık olarak ikinci fıkra kapsamında ödeme yapılabileceği gibi 
koruyucu aile bu işi gönüllü olarak da üstlenebilir. 

2007 yılı Faaliyet Raporuna göre; “Koruyucu Aile Hizmeti”, değişik sebep-
lerle öz ailesinin yanında bakılamayan çocukların, belli bir süreliğine, bakım-
larını üstlenen aile ya da kişilerin yanında, devlet denetiminde yetiştirilmeleri 
olarak tanımlanmaktadır. Bu hizmeti veren aileye de koruyucu aile denilmek-
tedir. Tüm dünyada, korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen ba-
kım şekli, koruyucu aile bakımıdır. 

Evlat Edinme Hizmetleri 

Evlat edinme; aileden yoksun çocuk için devamlı koruma içerir. Bir ço-
cuğun evlat edinilmesi; bir yasal çocuk ebeveyn ilişkisi ruhsal eğitimsel ve 
sosyal ilişkiye dayandırılmalıdır (kan bağına dayandırılmamalıdır) ve çocuğun 
ailesi çocuğun güvenlik önlemlerini karşılamak istemiyor ya da karşılamıyorsa 
çocuğun güvenlik önlemleri sağlanmalıdır. Eğer çocuğun rızası yoksa çocuğun 
evlat edinme hakkı olamaz. Evlat edinmenin amacı çocuğa aile bulmaktır, aile-
ye çocuk bulmak değildir (Polat, 2015:194). 
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Çocuk ve Gençlik Merkezleri 

24539 Sayılı - Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliğine göre; sosyal 
tehlikelerle karşı karşıya olan sokakta yaşayan çocuklar ile sokakta çalıştırılan 
çocuk ve gençlerin rehabilitasyonları ve topluma yeniden kazandırılmalarını 
sağlamakla görevli, Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin kuruluş ve çalışma esas-
larını, hizmet standartlarını belirlemek, ilgili kişiler ve kurumlar arasında eşgü-
dümü sağlamak ile hizmetin en etkili ve verimli şekilde yürütülmesine ilişkin 
kuralları saptamaktır. 

Anka Çocuk Destek Programı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2016 Faaliyet Raporuna göre; “Anka 
Çocuk Destek Programı”yla çocukların suça sürüklenmeleri, suç mağduru ol-
maları ve sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya bulunmaları nedeni ile yaşa-
dıkları travmaların etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanan bu çocuklarımızın; 
düşünen, kendini geliştiren, kendine ve başaracağına inanan, yaşam becerisi-
ni zenginleştiren, entelektüel kapasitesini geliştiren, refah ve mutluluk içinde 
yaşam kalitesini arttıran çocuklar olmaları hedeflenmektedir. Çocuk Destek 
Merkezleri; suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehli-
kelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma 
kararı verilen çocuklardan; psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilen 
çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve 
sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve 
yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale 
gelmelerini sağlamak üzere geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı 
merkezlerdir. 

SONUÇ

Çocukların kendilerini güvenilir bir şekilde en çok rahat edecekleri yer ge-
nellikle ailelerinin yanıdır. Ancak buna rağmen, çocukların istismar olgula-
rında da en çok risk altında oldukları yer de aileleridir. Özellikle annelerinin 
çocuklarını büyütürken ya da problem çözme aşamalarında sıklıkla fiziksel 
ya da duygusal istismar-ihmal davranışı uyguladıkları bilinmektedir. Ailelerin 
bu durumlarına dışarıdan çok fazla müdahale gelmez. Çocukluk döneminde 
fiziksel, sözel istismar davranışlarına maruz kalan bir birey gelecekte de sorun 
çözme tekniği olarak öğrendiği şiddet davranışlarını kullanma ihtimali olabil-
mektedir. 

Ekonomik istismara maruz kalan sokak çocukları, çocuk işçiler ailesinin 
bütçesine katkıda bulunmak amacıyla sokakta çalışmaktadır. Sokakta çalışan-
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lar da kendi aralarında değişik kategorilere ayrılabilirler. Okuldan arta kalan 
zamanda çalışarak aile bütçelerine ek gelir sağlayanlar olduğu gibi bütün bir 
aileyi geçindirmek durumunda olanlar da bulunmaktadır.  Aile içi şiddet, cin-
sel/fiziksel istismar gibi nedenler çocukların sokağa yönlenmesine sebebiyet 
verebilmektedir. Çocuklar dayak veya cinsel istismardan kaçmak için sokakta 
yaşamayı tercih edebilmektedir ve sokağın getirdiği tehlikelere, madde bağım-
lılığı ile her türlü istismara maruz kalabilmektedirler.  

KAYNAKÇA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2017). 2016 Yılı Faaliyet Raporu,  
ss.74.

Ayral, F. (2010). Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Bu Suçla Mücadele , 
Yalın Yayınevi, İstanbul, ss.13.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2008). 2007 Yılı Faaliyet Raporu. 
SHÇEK Yayını, Ankara, ss. 15.

Duyar, İ. & Özener, B. (2003). 1. Baskı,  Çocuk İşçiler, Ütopya Yayınevi, 
Ankara, ss. 21.

Ennew, J. (1998). 1.Baskı,  Sokak Çocukları ve Çalışan Çocuklar,: Tisamat 
Basım Sanayi, Ankara, ss.14-15.

İÇLİ, G. T. (2009). 1. BASKI,  ÇOCUK SUÇ VE SOKAK - SOKAK-
TA YAŞAYAN SUÇ İŞLEYEN VE SUÇA MARUZ KALAN ÇOCUK-
LAR,: BAŞBAKANLIK AİLE VE SOS.AR.GENEL MÜD. YAYINEVİ, AN-
KARA  SS.13.

İşeri, E. (2006). Duygusal İstismar. Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisip-
liner Yaklaşım,  Ankara Üniversitesi Basımevi,  ss.31.

Kutsal, Ebru. (2004).  Fiziksel Çocuk İstismarının Sosyodemografik Özel-
likleri Ve Milner Çocuk İstismarı Potansiyeli Ölçeğinin Türkiye Geçerliliği 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Nabilim Dalı 
Sosyal Pediatri Bilim Dal Yayınlanmış Uzmanlık Tezi, Ankara.

Şirin, A. & Yenibaş, R. (2007). 1. Baskı, Ailede Çocuğun İstismarı ve Umut-
suzluk,  Nobel Yayın,  Ankara, ss.23,24-38. 

Polat, O. ( 2006). 1. Baskı, Ensest. Nokta Yayıncılık, İstanbul, ss.37.

Polat, O.(2007). 1.Baskı, Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 1 – Tanımlar, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss. 27-35.

Topçu, S.( 2009).  Silinmeyen İzler, Çocuk, Genç ve Engellilerin İstismar ve 
İhmali, Ankara, ss.49.



Türkiye’de Çocuk İstismarı Ve Çocuk İşçiliği

81

Topçu, S. (2009). 1.Baskı, Cinsel İstismar, Phoenix Yayıncılık, Ankara, ss. 
97.

Polat, O. (2015). Şiddet. 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss. 169, 94.

Tuğrul, A. C. ( 2010). 1. Baskı, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar & 
Ensest İlişkiler Ütopya Grafik Yayıncılık,  Ankara, ss. 21.

Uluslararası Aile Konferansı (2012). Aile ve Şiddet Tebliğler 2,  Gazeteciler 
Ve Yazarlar Vakfı, Kadın Platformu. ss 286.

Yavuzer, H. (2012). 23. Baskı, Ana-Baba Ve Çocuk,  Remzi Kitabevi Ya-
yıncılık, İstanbul, ss.57.

Yavuzer, H. (1996). 3. Baskı, Çocuk ve Suç, Remzi Kitabevi, İstanbul, 
ss:238.

İnternet Kaynakları;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Koruyucu Aile Broşürü, Erişim: http://
cocukhizmetleri.aile.gov.tr/data/561d159b369dc58a0067a618/Koruyucuaile-
nedirbro%C5%9Fur_uzun.pdf(20.01.2018).

Milli Eğitim Bakanlığı. (2004). Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği, 
Erişim:  http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24539_0.html (20.01.2018).

Erişim: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2828.
pdf(20.01.2018).

Erişim: http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=6597 
(14.02.2018).

Erişim: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24645 
(14.02.2018).


