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     İnsanlar doğduklarında, dünyada yer alacakları fiziksel, coğrafi, 
sosyal ve kültürel ortamı belirleme şansları yoktur. Bu şartları 
belirlemede tercih ve iradeleri söz konusu değildir. Ancak, 
doğduklarından itibaren dahil oldukları bu şartların kendilerine sunduğu 
fırsatları ve güçlükleri aileleri veya çevrelerinde yer alan diğer yetişkinler 
ile birlikte yaşamak ve baş etmek durumunda kalırlar. Devlet koruması 
altında yetişmiş veya yetişiyor olmak da bireyin kendi tercihi olmayıp, 
bireyin temel hak ve özgürlüklerini engellemez. Bireyin bulunduğu 
ortamda saygı görmek, kabul görmek, etiketlenmeden ve dışlanmadan 
yaşayabilme hakkı vardır. 
    Ne yazık ki devlet korumasında yetişen bireylere ilişkin birçok 
olumsuz önyargılar vardır. Bu önyargılar, koruma altında yetişen 
bireylerin sağlıklı gelişimlerini engelleyen, örseleyen, kendine ve 
çevresine karşı güven sorunu yaşayan, bireysel kapasitelerinin 
gelişmesini engelleyen olgulardır. 
   Sağlıklı toplumun sağlıklı bireylerden oluştuğu gerçeğinden 
hareketle, devlet korumasında yetişen bireylerin özgüvenleri yerinde, 
kendisi ve çevresi ile barışık ve bulunduğu sosyal ortama uyumunda 
güçlük çekmeyen bireyler olmalarını sağlamak için öncelikle bu 
önyargılardan kurtulmak gerekmektedir. Önyargıların en büyük 
nedeninin bilgisizlik olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur.       
Devlet korumasında yetişen hiçbir bireyi tanımadığı halde birçok 
olumsuz önyargıya sahip kişilerin varlığı bunu göstermektedir. Bu 
önyargıların en çok davranışlara yansıdığı dönemler eğitim çağlarıdır.  
Devlet korumasında yetişen çocukların, eğitim sürecine başlamaları ile 
birlikte aile yanında yetişen arkadaşları, onların aileleri, eğitim 
sürecinde iletişimde bulunduğu profesyonel çalışanlar ve yöneticilerin 
de içinde bulunduğu geniş bir sosyal çevre tarafından etiketlendikleri, 
önyargılardan kaynaklanan dışlayıcı tutum ve davranışlara maruz 
kaldıkları bilinmektedir. Koruma altındaki çocuk ve gençler hayatlarının 
birçok alanında ayrımcı uygulamaların objesi haline getirilmekte, 
medyada, sinemada, eğitim ortamında, kamuoyunda, işyerinde, 
kısacası kollektif bilincin hemen her noktasında yuvalarda ve yurtlarda 
yetişen çocuklara ilişkin olumsuz anıştırmalar yer almaktadır. Koruma 
altındaki çocuk ve gençler; "sokak çocukları", "taş atan çocuklar", "yuva 
çocuğu" veya "yurt çocuğu" gibi sıfatlarla kategorize edilmektedir.



    Eğitim, bu noktada en güçlü ve etkili bir araç olarak görülmelidir. 
Doğru bilgilere ulaşarak, olayları neden-sonuç ilişkisi içerisinde 
sorgulayarak, toplumda var olan ancak etiketlenen ve dışlanan bireyleri 
sindiren ya da kışkırtan önyargılardan kurtulmak mümkündür. Nihai 
amaç, burada bireylerin devlet korumasında yetiştiğini hiçbir psiko-
sosyal baskı hissetmeden ve dışlanma kaygısını duymadan 
söyleyebilmesidir. 
    Geçtiğimiz dönemde bu amacımıza ulaşmak için birçok çalışma 
gerçekleştirdik. Medyada devlet korumasındaki çocuk ve gençlere 
ilişkin hatalı bakış açsını analiz ettik ve medyada koruma altındaki 
gençlerin temsiliyle ilgili önemli bir yol kat ettik. Binlerce farklı kişiye 
eğitimler verdik. İçimizden birçok ödüllü genç yetiştirdik.
Şimdi dönüşüm sırası çocuk ve gençlerin eğitim ortamında karşılaştığı 
sorunları bertaraf ederek daha güçlü, daha eşit, ekonomik özgürlüğünü 
almış şekilde hayata atılmasında.Öğretmenlerin toplumsal dönüşümde 
öncü rol oynamalarında ve çocukların hayatlarına dokunmalarında.

     Çıktığımız yol uzun ve zahmetli bir yol. Birçok yönden örselenmiş, 
beklenen davranış kalıplarıyla kategorize edilmiş, sadece istatistik 
olarak görülmüş aile ortamından uzakta yaşayan çocuklara erişmek, 
duygusal dünyalarına ulaşmak ve yapıcı bir şekilde hayata karşı direnç 
noktalarını geliştirebilmek oldukça zor. Ama derneğimizde hayata 
tutunmuş gençlerle yaptığımız görüşmelerin hemen tümünün sorun 
olarak gördüğü ortak noktası, okullardaki öğretmenlerle geliştirdikleri 
güven ilişkisi ve bağlanma.
   Evet, biz size inanıyoruz. Binlerce çocuk ve gencin hayatına 
dokunacağınıza, dönüştüreceğinize ve kolektif bir yükselişi hep birlikte 
inşa edeceğimize inanıyoruz. Çünkü biliyor ve inanıyoruz: Hayat Sizde!

   "Etiketlemeyen, dışlamayan ve ayrımcı söylemlerden uzak bir 
toplumun mutlu bireylerini yetiştirmeye gönüllü herkes için…" 



 

 

                      KORUNMAYA İHTİYACI OLAN ÇOCUK KİMDİR?

Korunmaya ihtiyacı olan çocuk:  Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal 
gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç 
mağduru olan çocuğu ifade eder.  

        BİR ÇOCUK HANGİ DURUMLARDA KORUNMA ALTINA ALINIR?
"  Ana veya babasız, ana ve babasız olma,
"  Ana veya babası veya her ikisi de belli olmama,
"  Ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilmiş olma, 
" Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkolü içkileri veya 
uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlara 
karşı savunmasız bırakılma ve başıboşluğa sürüklenme, 
" Bedensel, zihinsel, ahlaki,  sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği 
tehlikede olma,
"  İhmal veya istismara uğrama,
"  Suç mağduru olma.

     KORUMA ALTINA ALINAN ÇOCUK NEREDE YAŞAMINI SÜRDÜRÜR?
    Korunma altına alınan çocukların yaşamlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde 
sürdürebilmeleri için çeşitli bakım modelleri vardır. Günümüzde; çocuğun 
korunma altına alınma nedeni, yaş, cinsiyet, beden ve zihinsel sağlığı göz önünde 
bulundurularak faydalanacağı bakım modeli belirlenir. İhtiyaç sahibi ailenin 
başvurusu ya da ihbar sistemi sonucu yapılan araştırma ile çocuğun hangi bakım 
modelinden yararlanacağı bir raporla mahkemeye sunulur, bu bilgiler ışığında 
faydalanacağı bakım ve destek modelinin de belirtildiği korunma kararı mahkeme 
tarafından alınır.

                                 NELERDİR BU BAKIM MODELLERİ?
Çocuk Yuvası: 0 - 12 yaş arası korunmaya ihtiyacı olan çocuklarla, 
gerektiğinde 12 yaşını dolduran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psikososyal 
gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik veya iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla 
görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Yetiştirme Yurdu: 13 - 18 yaş arası korunmaya ihtiyacı olan çocukları 
korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı 
kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal 
hizmet kuruluşlarıdır.

Çocuk Evleri: 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların 
kaldığı ev birimleridir
Çocuk Evleri Sitesi: Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı 
aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan 
kuruluşlardır.

Sosyal ve Ekonomik Destek Programı: Korunma altında olan çocuğun,  aile 
yanına döndürümesine yönelik ekonomik ve sosyal destek hizmetleridir.  Bu 
uygulamada, çocuğun yüksek yararı gözetilerek, sosyal ve ekonomik 
yoksunluk içinde olan aile desteklenerek, çocuğun aile yanında yetişebilmesi 
amaçlanmaktadır.



 

 

Koruyucu Aile Uygulaması: Çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında 
bakımları sağlanamayan çocukların kısa veya uzun süreli olarak, anne-baba 
özelliklerini taşıyan kişilerin yanında bakılması, korunup kollanmasıdır. 
Koruyucu Aile Yönetmeliği'nde belirlenen esas ve usuller çerçevesinde 
korunmayı gerektiren duruma göre belirlenen sürede, Aile ve Sosyal 
Politikalar il veya ilçe müdürlükleri denetiminde, ödeme karşılığı ya da 
karşılıksız olarak çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini üstlenen,  aile ortamında 
yaşamını sağlayan, yine aynı yönetmelikte tanımlanan modeller kapsamındaki 
aile veya kişidir.

“Korunma altındaki çocukla  ilgili; 
Doğru, hızlı ve güvenli bilgilere ulaşmak için, çocuğun yaşadığı kuruluşun 
(çocuk yuvası, yetiştirme yurdu ve çocuk evleri sitesi) sosyal servisi, çocuk 
evlerinde ise çocuk evi sorumlusu ile iletişime geçilir. Koruyucu aile yanında 
yaşayan çocuklar ile ilgili iletişime geçilecek kişiler koruyucu ailelerdir.”

                                      
 
      Evlat edinme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, 
durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar 
sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır. Bir küçüğün evlat 
edinilebilmesi için, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve 
eğitilmiş olması gerekir. 
 
     BİR ÖĞRENCİNİN EVLAT EDİNİLMİŞ OLMASINI BİLMEK EĞİTİM 
SÜRECİNDE ÖNEMLİ MİDİR?

      Burada önemli olan, çocuğun evlat edinilmesine ilişkin içinde 
bulunduğu duygu ve bilgi-bilinç düzeyidir. Çocuğun evlat edinildiğini 
bilip bilmediği ve biliyorsa geçmişine ilişkin ne kadar bilgiye sahip 
olduğu, eğitim sürecinde kendinden istenecek aile ve geçmiş bilgilerine 
cevap verme düzeyini belirleyecektir. Eğitim amaçlı istenilen bu bilgi ve 
belgeleri getirip getiremeyeceğini öğretmenin bilmesi hem çocuğun 
eğitim sürecine katılımdaki performansını daha gerçekçi 
değerlendirmesini sağlayacak, hem de çocuğu ve aileyi zor duruma 
sokmayacaktır. 
Koruyucu aile bakım modelinde çocuk biyolojik ailesinin soyadını 
taşıdığından koruyucu aile ile bu bağı daha kolay bilinmektedir. Ancak 
evlat edinmede, evlat edinilen çocuk evlat edinenin soyadını 
aldığından, evlat edinildiğinin bilinmesi ailenin vereceği bilgilerle sınırlı 
olmaktadır. Dolayısıyla burada öğretmenlerin çocukların özel durumları 
olabileceği özeni ve bilinci ile öğrencilerine yaklaşmaları, beklentilerini 
belirlemeleri önem taşımaktadır.  

EVLAT EDİNME



 

 

 

 

 

 

 

       ÇOCUKLAR OKUL SIRALARINA OTURDUKLARINDA HER BİRİ 
EŞİT DEĞERDEDİR. 
       
       O HALDE YAŞAM BİÇİMİNE İLİŞKİN BU BİLGİLER NEDEN 
GEREKLİDİR?

    Biyolojik ailesinden uzakta büyüyen çocuk ve gençlere ilişkin eğitim 
ortamında hem diğer çocuklar ve aileler hem de personel eliyle birçok 
ayrımcı söylem ve eylem gerçekleştirilmektedir. Kimi durumda hiçbir 
eylem yapılmaması, çocuk ve genç geldiğinde susulması, sınıfça yapılan 
doğum günü, sınıf pikniği gibi etkinliklere çocukların çağrılmaması, 
velilerin çocuklarına yuvada kalan çocuklarla arkadaşlık etmemesini 
tembihlemesi gibi yaygın yanlış uygulamalar vardır. Bu durum kimi zaman 
personel eliyle de yaygınlaştırılabilmektedir. Örneğin bir ilkokulun camında 
"Veliler, çocuklarınızı okulumuza güvenle kaydettirebilirsiniz. Bu yıl 
yuvadan çocuk almayacağız." diye bir duyuru yapılmıştır.
Eğitim ortamında koruma altındaki çocuklara ilişkin en yaygın alınan 
geribildirimlerden birisi de çocukların mülkiyet duygusunun 
gelişmemesidir. Örneğin henüz 3 ay önce koruyucu aileye yerleştirilen 7 
yaşındaki bir çocuğun sınıftaki bütün kalemleri "çaldığı" yönünde hem 
veliler hem de öğretmenler, koruyucu aileyi defalarca çağırmış, çocuğun 
sınıftan alınıp başka sınıfa verilmesi için dilekçe vermiştir. Öğretmen ise 
tüm bu süreçte oldukça yanlış bir tutum sergilemiştir. Halbuki çocuğun 0-6 
yaş arasında yuvada kaldığı, tüm bu süreçte eşyalarını yuvadaki diğer 
çocuklarla paylaşmak zorunda olduğu, mülkiyet duygusunun bu nedenle 
gelişmediği ve aile ortamında bu kadar kısa bir sürede yeterli 
sosyalleşmenin sağlanamayacağı konuları yeterince işlenebilmiş olsaydı 
sorun kolayca çözülebilecekti. 
     Koruma altındaki çocuk ve gençlere ilişkin eğitim ortamında karşılaşılan 
etiketlemelerin yanı sıra barındıkları ortamlardaki çalışanlar tarafından da 
zaman zaman ayrımcı uygulamalara maruz kaldıkları görülmektedir. 
Personelin elinde çocuk ve gençler oldukça edilgen, söylem düzeyinde 
"korunmaya muhtaç", devlet olmasa haliniz nice olur vurgularıyla işlendiği 
bir ortam yaratılmakta, çocukların yetenekleri kendi özgünlükleri 
doğrultusunda pekiştirilememektedir. Aynı kıyafet giymeleri, aynı saç 
traşıyla traş edilmeleri gibi çocukların başkaları tarafından daha kolay 
kategorize edilmesine neden olan yaklaşımlar bulunmaktadır.



 

 

      EĞİTİM ORTAMINDA YAŞANILAN BU SORUNLARLA BAŞ ETMEDE 
ÖĞRETMENLER ÇOK ÖNEMLİ KİŞİLERDİR. 
      
       PEKİ ÖĞRETMENLER NASIL KATKI VEREBİLİR, ÖNLEYİCİ VE 
SORUN ÇÖZÜCÜ OLABİLİRLER?

1     Sınıfında devlet korumasında yetişen bir çocuk olup olmadığı bilgisine 
sahip olarak.
2    Devlet korumasında ise hangi bakım modelinden faydalandığını 
bilerek. (yurt, yuva, çocuk evi, sevgi evleri sitesi, koruyucu aile)
3     Çocuğun yaşadığı kurumu görerek, sorumluları (sosyal hizmet uzmanı, 
psikolog, öğretmen veya yönetici) ile görüşüp yaşam şartları hakkında 
bilgilenerek.
4    Koruyucu aile yanında ise aile ile iletişim halinde olarak. 
5    Bu bilgiler ışığında çocuğu, diğer çocuklar ve velileri tarafından 
dışlanma, yok sayılma ve etiketlenmeye maruz kalmasına meydan 
vermeyecek bir şekilde sınıfa entegre ederek.
6    Çocuğu ayrı bir birey olarak algılayıp olumlu, güçlü yanlarını görerek ve 
sosyal becerilerini destekleyerek.
7    Devlet korumasında olmanın bir çocuğun temel hak, özgürlük ve 
sorumlulukları açısından aile yanında yetişen çocuklardan farklı olmadığı 
bilincinde olarak ve bu bilinci yaygınlaştırarak.
8    Anne, baba ve kardeşler hakkında, eğitim kapsamında bilgi, fotoğraf 
vb. materyaller isterken bu özel durumun bilincinde olarak.
9     Doğum günü kutlamaları, anneler günü kutlamaları, aile katılımları ile 
yapılan piknikler vb. etkinliklerde çocuğun özel durumunun bilincinde 
olarak. 
10    Velilerin dışlayıcı ve etiketleyici tutum ve davranışları karşısında, veliyi 
bilinçlendirici ve bütünleştirici tavır içinde olarak.
11    Devlet korumasında yetişen çocuğun kendini gizlemeden, dışlanma 
korkusu yaşamadan kendini ifade edebilmesini sağlayacak bir güven 
ortamı oluşturarak.
12    Eğitim sürecinde karşılaşacağı etiketleme, dışlanma ve ayrımcı 
tutumlar karşısında ilk başvuru ve çözüm kaynağı olarak çocuk ile sevgi ve 
güven bağı oluşturarak. 
13   Devlet korumasında yetişen öğrencisi ile ilgili sorun ve kriz 
durumlarında nereye başvurabileceği konusunda bilinçlenerek.
14    Çevredeki destek sistemlerine ulaşarak (Sivil Toplum Kuruluşları, 
Gönüllüler, Ruh Sağlığı Uzmanları)
15  Devlet korumasındaki çocukları tanıyarak ve doğru tanımlayarak



 

 

 
      

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme:  Bu Sözleşme “Her çocuk ırk, renk, cinsiyet, dil, siyaset, 

ulusal, etnik ve sosyal köken, sakatlık, doğuş ve statüler nedeniyle hiçbir ayırım gözetmeksizin eşittir, hiçbir 

çocuk diğerinden daha değerli değildir” der. Sözleşmeye göre “Çocuk, Eğitim Hakkına Sahiptir” (Madde 28). 

Devlet’in görevi, ilköğretimin zorunlu ve parasız olmasını sağlamak, her çocuğun yararlanabileceği değişik 

ortaöğretim kanallarını teşvik etmek ve yeteneklerine göre herkesi yüksek öğrenim imkânlarına 

kavuşturmaktır.  Taraf Devletler, okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terk etme 

oranlarının düşürülmesi için önlem alırlar. Okul disiplini, çocuğun haklarına ve saygınlığına uyumlu olmalıdır. 

Devlet, bu hakkın uygulanabilmesi için başka ülkelerle işbirliği içinde olacaktır (Madde 28). “Eğitim, çocuğun 

kişiliğinin, becerilerinin, zihinsel ve fiziksel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesini 

hedeflemektedir” (Madde 29). 

 DOĞRU SÖZLÜK

                 

    “Kullanılan dil algıları, algılar tutum ve davranışları etkiler. Doğru 

Sözlük kullanarak doğru algılar ile yapıcı tutum ve davranışlar 

      Biyolojik ailesi dışında hayata hazırlanan çocuk ve gençleri olumsuz 
etkileyen unsurların arasında olumsuz dil kullanımı da gelmektedir. 
Çocuk ve gençlere ilişkin diğer çocuklar tarafından "Beslemeler 
Prensesi", "İskeletor", "Evlatlık", "Kimsesiz", "Yurtlu, yuvalı" gibi 
ötekileştirici söylemler olabilmektedir. 
Bu söylemlerin değiştirilmesi için Hayat Sende tarafından Doğru Sözlük 
hazırlanmıştır. Bu sözlüğün içeriğinin günlük yaşamımızda 
kullanılması, birçok çocuk, genç ve ailenin sosyal ve duygusal yönden 
yaralanmasını önleyebilecektir. Dildeki bu dönüşümü gerçekleştirirken 
doğru kavramların altlarını doğru bilgiler ve olumlu bakış açıları ile 
doldurabilmek, kullandığımız bazı sözcüklerin zihinlerde çağrıştırdığı 
olumsuz önyargılardan kurtulmak ve kullanacağımız doğru kavramlarla 
birlikte daha yapıcı ve kapsayıcı bir tutum ve davranış geliştirmek 
mümkündür. 

   HEMEN ŞİMDİ DOĞRU SÖZLÜK KULLANMAYA BAŞLAYARAK DİLDEKİ, 
ALGILARDAKİ, ARDINDAN DA TUTUM VE DAVRANIŞLARDAKİ HAK TEMELLİ 
DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLAMAYA VAR MISINIZ?



 

 
 

                                       KİMSESİZ ÇOCUK 

                         DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUK

    Devlet korumasındaki çocuklar kimsesiz değil, yalnızca ailenin ölümü, 

ekonomik yetersizliği, ihmal ve istismarı gibi çeşitli nedenlerle kendi ailesi 

yanında korunup bakılamayan 0-18 yaş arası çocuklardır. Devlet 

korumasında yetişen çocukların, kendi ailelerinin yanı sıra, kurum bakımı 

altındayken dostlarından oluşan kocaman bir aileleri vardır.

O zaman neden kendilerini değersiz hissetmelerine neden olacak "kimsesiz 

çocuk" yerine "devlet korumasındaki çocuk" kalıbını kullanmıyoruz?

                                           EVLATLIK ALMA
                                            EVLAT EDİNME

       Çocuklar meta değildir; alınıp satılmazlar!
O zaman neden "evlatlık alma" yerine "evlat edinme" sözcüğünü 
kullanmıyoruz?

                                         YURT ÇOCUĞU
                  YETİŞTİRME YURDUNDA YETİŞEN ÇOCUK

 "Yurt çocuğu" kalıbı, bugüne kadar basında çıkan haberlerden dizi 
filmlerdeki tiplemelere kadar hep olumsuz imge ve söylemlerle 
toplumsal hafızamıza kazındı. "yurt çocuğu", ailelerin okulda ve sokakta 
kendi çocuklarından uzak tutmak istediği başıboş ve "etiketlenmiş 
çocuk" olarak zihinlerimizde yer etti. Bu yüzden de devlet korumasında 
yetişen çocukların maruz kaldıkları toplumsal dışlanmanın bir simgesi 
oldu.
Biz de "yurt çocuğu" olmanın olumsuz çağrışımlarıyla dolu karanlık 
mirasını geride bırakarak, bundan böyle "yetiştirme yurdunda yetişen 
çocuk" kalıbını kullanıyor ve ötekileştirmeden uzak kavramlar ile 
çocukların dışlanmadığı bir geleceğe ışık tutmaya çalışıyoruz



 

 

 

 

 

 

 

YUVA ÇOCUĞU
ÇOCUK YUVASINDA YETİŞEN ÇOCUK

      
     “Yuva çocuğu”, toplum gözünde şiddete eğilimli, yaramaz, ahlaken 
düşkün, ötekileştirilmeye mahkum bir çocuktur. 
Basının elinde ise, reyting malzemesi haline getirilmiş bir oyuncak, olumsuz 
klişelerle dolu, çoğaltılabilen bir modeldir. “Yuva çocuğu” ile eşleştirilen bu 
olumsuz sıfatlar, gerçekleri karalayarak bugüne kadar zihinlerimizde çoktan 
yer etmiş karanlık bir etikettir.
       “Çocuk yuvasında yetişen çocuk” ise, çeşitli sosyo-ekonomik nedenlerle 
kendi ailesi yanında korunup bakılamayan, devlet koruması altında büyüyen 
çocuktur. Onun da hayalleri, dostları ve önünde uzanan aydınlık bir geleceği 
vardır; olmalıdır. Tıpkı tüm çocuklar gibi...
                                                   

EVLATLIK
EVLAT EDİNİLEN

      
    “Evlatlık”, çocuğu bir “mal” olarak tanımlar. Bu sözcük, aile içine sonradan 
dahil olduğunu çocuğa ve ailenin çevresine her zaman hatırlatır. Çocuğu 
dışarıda tutan, içeriye bütünüyle almayan bir sözcüktür. Bir türlü tam evlat 
olamama halini ayakta tutar.
“Evlat edinilen” ise, Doğru Sözlük'te yerini almalıdır çünkü çocuğu kucaklar, 
benimser ve evlat yerine koyar.
                                 

 KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK
KORUNMAYA İHTİYACI OLAN ÇOCUK

     
     Çocuk korunmaya muhtaç değildir. Çünkü korunma onun en doğal 
hakkıdır. Tıpkı sevgiye muhtaç olmadığı gibi... Çünkü sevilmek çocuğun en 
doğal hakkıdır.

“Korunmaya muhtaç çocuk” kavramı ise, bu doğal hakkı her çocuğun 

elinden alır; acizlik belirtir. Bu sözcük yerine “korunmaya ihtiyacı olan 

çocuk” kalıbını kullandığımızda, muhtaçlık kavramı üzerinden değil, hak 

temelli bir yaklaşım üzerinden aşama kaydedebileceğiz.



 

 

 

 

 

     Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde babası ölmüş çocuklar için “yetim”, 
yetimlerin yaşadıkları kurumlara da “yetimhane” denilmektedir. Devlet 
korumasında yaşayan çocuk ve gençler yalnızca babası ve annesi hayatta 
olmayan çocuklar değil, aynı zamanda ailenin ekonomik yetersizliği, ihmal ve 
istismarı gibi çeşitli nedenlerle, kendi ailesi yanında korunup bakılamayan 
çocuklardan oluşmaktadır. Günümüzde “yetimhane” sözcüğü yerine bu 
özelliklerdeki binlerce çocuk ve gencin yaşadığı “çocuk evleri sitesi”, “ev tipi 
sosyal hizmet birimleri”, “yetiştirme yurdu”, “çocuk yuvası” isimlerini 
kullanmak daha doğru bir seçimdir.

ÇOCUK VERME
ÇOCUĞU EVLAT EDİNDİRME

      “Çocuk verme”, bir çocuğu evlatlık olarak verme ile aynı anlama gelir. 
Çocuğu ailenin bir bireyi gibi görmeyen ve dışlayan “evlatlık” sözcüğü başlı 
başına hatalı bir kullanımken, bu kalıpta çocukların bir meta gibi alınıp 
verilmesi anlamı çıkmaktadır. Bu çocukların yaşadığı kuruluşlarda çalışan 
görevlilerin veya evlat edinmek üzere başvuran ailelerin bile zaman zaman 
farkında olmadan kullandığı “çocuk verme” kalıbı yerine “çocuğu evlat 
edindirme”yi kullanalım.

YUVADAN ÇOCUK ALMA
EVLAT EDİNME

KORUYUCU AİLE OLMA
    Devlet korumasında büyüyen çocuk ve gençlerin ailenin bir parçası 
olmalarını sağlamalıyız. Bunun için ilk başta kullandığımız sözcükleri 
değiştirmeliyiz.
“Yuvadan çocuk alma” ifadesi ne kadar yanlışsa, “evlat edinme” ve “koruyucu 
aile olma” o kadar doğru kullanımlardır. Aynı şekilde çocukların korunması, 
bakımı, psiko-sosyal gelişimi ve eğitimine olumlu katkılar sağlayan benzer 
bakım modelleri olan “misafir aile” ve “sosyo-ekonomik destek” de öyle...

 

 

YETİMHANE/ ÇOCUK ESİRGEME KURUMU

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ

EV TİPİ SOSYAL HİZMET BİRİMLERİ

YETİŞTİRME YURDU

ÇOCUK YUVASI



 

 

 

 

 

 

 

GERÇEK ANNE BABA

BİYOLOJİK ANNE-BABA

     Velayet davası haberlerinde çoğu zaman “biyolojik anne-baba” yerine 

“gerçek annebaba” ifadesinin kullandığını görürürüz. Oysa devlet 

korumasındaki çocuk ve gençler için onları ailenin bir bireyi olarak 

benimseyen, özen yükümlüğünü üstlenen ve hayatları boyunca onlara destek 

olan koruyucu aileler de “gerçek anne-baba” olarak kabul edilir. Bu nedenle bu 

tür haberlerde somut bir ayrım yapabilmek ve ortak iletişim dilini 

güçlendirmek için en doğru sözcük kullanımı, mevzuatlarda da geçtiği gibi, 

“biyolojik anne-baba” olacaktır.

                                                           FUHUŞ

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

        Çocuk ve fuhuş sözcüklerinin yan yana kullanılması ne etiğe, ne de hukuka 

uygundur. “Fuhuş yaptırılan genç kızlar” veya “fuhuşa teşvik edilmiş çocuklar” 

gibi kalıplar yerine, “cinsel istismara uğramış çocuklar” demeliyiz. Çünkü Türk 

Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu'na göre kişi 18 yaşından önce ergin 

olsa da çocuk sayılmaya devam eder. 18 yaş altındaki bireylerin fuhuşa 

yönlendirildiği her vaka başlı başına “çocuğun cinsel istismarı” anlamına 

gelmektedir. Bu da yalnızca suç değil, aynı zamanda ciddi bir toplumsal ahlak 

sorunudur.

                                                                                                                                 

         “Fuhuş” sözcüğünün reytinginin yüksek olması, tacize uğrayan çocukların 

psikolojik ve fiziksel travmalarını gölgede bırakmakta, bu suçu kavramsal 

olarak zihnimizde normalleştirmektedir. Organize suç ve insan ticareti 

kapsamına giren bu tür vakalarda konuyu ele alarak kitlelere duyurmaya 

çalışan basın mensuplarının, halihazırda ciddi bir örselenme yaşamış 

çocuklara yönelik olumsuz algılara yol açan rencide edici sözcükleri ve kalıpları 

kullanmamaları gerekir. Yaşadıkları olumsuzluklardan derin yaralar almış 

çocukların bilinçlerini, bir de kullandığımız dil ile yaralayarak, onların hayata 

yeniden tutunmasının önünde engel olmayalım. 



 

 

 

 

 

Devlet koruması altına alınarak biyolojik ailelerinden ayrı bir 

ortamda yaşamak çocukların kendi tercihleri olmayıp, bu yaşam 

biçiminden dolayı etiketlenme ve ayrımcı uygulamalara maruz kalmaları 

engellenmelidir.

   Çocuklar hangi şartta ve ortamda olurlarsa olsunlar, sağlıklı 

beslenmek, güvenli sevgi ve saygı gördüğü bir ortamda, birey olarak değer 

verilerek büyümek hakkına sahiptir.

Devlet korumasındaki çocukların biyolojik aileleri, akrabaları, 

yetişmelerinden sorumlu profesyoneller ve arkadaşları vardır, kimsesiz 

çocuk değillerdir.

Devlet koruması altındaki çocukların yaşadıkları kuruluşlar evleri, 

kuruluştaki sorumlular ise aile bireylerinin işlevini üstlenen 

profesyonellerdir.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuğun devlet koruması altına alınabilmesi için, ilgili mevzuatta 

belirtilen şartların oluşması ve belgelenmesinden sonra mahkeme 

tarafından korunma kararı alınmaktadır.

    Korunma altındaki çocuklarla ilgili olarak şefkat ve acıma değil hak 

temelli bir bakış açısına sahip olmak, sorunları olmadan önleme açısından 

çok önemli bir kazanımdır.

Devlet koruması altındaki çocukların aile bireyleri ile ilişkileri 

şartlarının uygunluğu ölçüsünde devam etmektedir.

    Eğitimine devam eden korunma altındaki çocuğun yaşadığı kuruluştaki 

görevliler ile okuldaki öğretmeninin olumlu, bilinçli ve sürekli ilişkisi 

çocuğun her yönden sağlıklı yetişebilmesi için çok önem taşımaktadır.



 

 

 
 

http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/

http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/mevzuat

Korunma altına alınma alınan çocukların yaşadıkları kurumlar Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlıığı'na bağlı olarak hizmet vermektedir.

Bu hizmetlere ilişkin güncel bilgilere ve yasal düzenlemelere

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmi web sayfasındaki 

Birimler/Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü linkinden  ulaşmak 

mümkündür.

“GÜÇLÜ BİR GELECEK ETİKETSİZ EĞİTİM İLE GELECEK”  



  

 

 

 
 

NOTLAR : 
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