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EK–1: EBEVEYN BAKIMINDAN YOKSUN ÇOCUKLAR ‹Ç‹N M‹N‹MUM STANDARTLAR
(TÜRK‹YE UYARLAMASI)

TABLOLAR
Tablo 1

Çalıﬂtaya Katılması Öngörülen Personelin Kurumlara ve Görevlerine Göre Da¤ılımı

Tablo 2

Çalıﬂtaya Katılan Personelin Kurum ve Görevlerine Göre Da¤ılımı

Tablo 3

Çalıﬂtaylara Katılan Personelin Meslek / Görevlerine Göre Da¤ılımı

Tablo 4

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin Minimum Standartlar Tablosu

Tablo 5

Çalıﬂtaya Katılan Personelin Kurumları, Grup Sayıları ve Çalıﬂtay Tarihleri

Tablo 6

Amaç ve Hedefler Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların
Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 7

Çocuk Koruma Politikası Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların
Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 8

Çocuk Koruma Uygulaması Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların
Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 9

Hizmete Yönlendirme ve Kabul Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların
Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 10

Hizmet ve ‹yileﬂtirme Uygulamaları Planlaması Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin
Yapılan Çalıﬂmaların Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 11

Hizmet ve ‹yileﬂtirme Uygulamaları Planını Gözden Geçirme Minimum Standardının
Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 12

‹yileﬂtirme ve Bakım Süreci ve Sonrası Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan
Çalıﬂmaların Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 13

Beslenme Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların Sonucunda Ortaya
Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 14

Sa¤lık Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların Sonucunda Ortaya Çıkan
Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 15

Oyun ve E¤lence / Dinlenme Etkinlikleri Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan
Çalıﬂmaların Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 16

Çocukların Mahremiyetine Saygı Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların
Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 17

Seçim / Tercih Yapma Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların Sonucunda
Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 18

‹tibar ve Saygınlık Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların Sonucunda
Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 19

‹liﬂkiler ve Ba¤lanma Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların Sonucunda
Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 20

Çocukların Kimlik Duygusu Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların
Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 21

Çocuklar ‹çin Kontrol ve Yaptırım Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların
Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler
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Minimum Standartların Uyarlanması
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Tablo 22

Çocukların Seslerini Duyurması Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların
Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 23

E¤itim Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların Sonucunda Ortaya Çıkan
Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 24

Bebekler ve Küçük Çocuklar Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların
Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 25

‹ﬂe Alma ve Seçim Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların Sonucunda
Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 26

Danıﬂmanlık ve Destek Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların
Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 27

Görevlendirme Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların Sonucunda
Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 28

Personelin Geliﬂimi ve E¤itimi Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların
Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 29

Yerleﬂim ve Çevre Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların Sonucunda
Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 30

Kalınan Yerin Koﬂulları Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların
Sonucunda Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 31

Kayıtlar Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların Sonucunda Ortaya Çıkan
Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 32

Gizlilik Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların Sonucunda Ortaya Çıkan
Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 33

Yöneticilerin Rolü Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların Sonucunda
Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

Tablo 34

Görevlendirme Minimum Standardının Uyarlanması ‹çin Yapılan Çalıﬂmaların Sonucunda
Ortaya Çıkan Göstergeler ve Karﬂı Göstergeler

KISALTMALAR

6

BM

Birleﬂmiﬂ Milletler

ÇHS

Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂme

‹BBS/NUTS

‹statistikî Bölge Birimleri Sınıflaması

JANÇOM

Jandarma Çocuk Merkezi

KOLLUK

Polis ve Jandarma Kurumları / Birimleri

MEB

Milli E¤itim Bakanlı¤ı

SHÇEK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

SPSS

Statistical Program for Social Scientists (Sosyal Bilimciler ‹çin ‹statistik Programı)

TÜ‹K

Türkiye ‹statistik Kurumu

UDE

Ulusal Danıﬂma Ekibi

UNICEF

United Nations Children’s Fund (Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuk Fonu)

Y‹BO

Yatılı ‹lkö¤retim Bölge Okulu / Okulları

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

TANIMLAR
Bu araﬂtırma raporunda kullanılan bazı terimler aﬂa¤ıdaki ﬂekilde tanımlanmıﬂtır.
Çocuk

Rüﬂtünü ispat, kanunen 18 yaﬂ altı olarak düzenlenmedikçe, Çocuk Hakları Sözleﬂmesi’ ne uygun
olarak 18 yaﬂın altındaki her insan çocuktur.

Ebeveyn
Bakımından
Yoksun Çocuk

Bu çalıﬂma kapsamında “Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuk”; Baﬂbakanlık, Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ünün(SHÇEK) kuruluﬂlarından; Adalet Bakanlı¤ı Ceza
ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü¤ünün çocuk kapalı ceza infaz kurumları ile çocuk e¤itimevlerinden;
Milli E¤itim Bakanlı¤ı ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ünün yatılı ilkö¤retim bölge okullarından (Y‹BO);
‹çiﬂleri Bakanlı¤ı Emniyet Genel Müdürlü¤ünün çocuk ﬂubeleri ve Jandarma Genel Komutanlı¤ının
çocuk merkezlerinden (JANÇOM) bakım, koruma ve gözetim hizmeti alan çocukları ifade eder.

Engelli Çocuk

Do¤uﬂtan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal
yeteneklerini çeﬂitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaﬂama uyum sa¤lama ve
günlük gereksinimlerini karﬂılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon (iyileﬂtirme),
danıﬂmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan çocuktur.

Özel
Gereksinimli
Çocuk

Çeﬂitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve e¤itim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen
düzeyden anlamlı farklılık gösteren çocuktur. Di¤er çocukların sahip oldu¤undan daha spesifik
gereksinimleri olan ve daha fazla özen gerektiren çocukları ifade eder.

Suç Ma¤duru
Çocuk

Kendilerine yönelik iﬂlenen bir suç sonunda herhangi bir zarar gören çocuklar.

Bebek

Yetiﬂkinlerin bakım ve korumasına sürekli olarak ba¤ımlı olan yeni do¤an çocuktur. Bebeklik
ça¤ı (infanthood, babyhood), genelde 0–2 yaﬂ çocukluk dönemi olarak kabul edilir.

Küçük Çocuk

Birinci çocukluk ça¤ı da denilen, bebeklik ile okul ça¤ı arasındaki çocuktur. Genelde 2–6 yaﬂ
arasındaki çocuklar olarak kabul edilir.

Standart

Ebeveyn bakımından yoksun kalıp koruma, bakım, gözetim altına alınmıﬂ çocuklar için
oluﬂturulmuﬂ programlar ve/veya hizmetlerin, kurumsal yapılandırması, uygulama süreçleri ve
sonuçları itibariyle çocuk haklarına ve çocu¤un yüksek yararına uygunlu¤unu, minimum düzeyde
sa¤lamaya, de¤erlendirmeye ve geliﬂtirmeye yönelik temel ölçütlerdir.

Gösterge

Standardın uygulandı¤ına, iﬂledi¤ine karar verebilmek için, gözlenmesi beklenen eylem, sonuç
veya görülmesi gereken kanıtlardır.

Karﬂı Gösterge

Standardın uygulanmadı¤ına karar verebilmek için, gözlenmesi olası eylem, sonuç veya kanıtlardır.

Program

Çeﬂitli nedenlerle ebeveyn bakımından yoksun kalıp koruma, bakım, gözetim altına alınmıﬂ
çocuklar için oluﬂturulmuﬂ, politika, amaç, mevzuat, uygulama ve yönetim olarak özgün yasal
ve kurumsal yapılanmalara sahip hizmet türleri ve/veya hizmet gruplarıdır.

Politika

Ebeveyn bakımından yoksun veya kanunla çatıﬂmaya düﬂerek alıkonulmuﬂ çocukların korunması,
gözetimi ve bakımına iliﬂkin devletin, her türlü yasal ya da onaylanmıﬂ belgelerinde ifade edilen
temel yaklaﬂımı, bakıﬂ açısı, tanımları ve önermeleridir.

Mevzuat

Ebeveyn bakımından yoksun, alıkonulmuﬂ, özgürlü¤ünden yoksun bırakılmıﬂ, tutuklanmıﬂ ya
da hükümlü çocukların korunması, gözetimi, iyileﬂtirme ve bakımına iliﬂkin, ulusal ve uluslar
arası, tüm sözleﬂmeler, yasalar, tüzükler, yönetmelikler, yönergeler, genelgeler ve ilgili di¤er resmi
belgelerdir.

Bakım/Koruma
Altına Alma

Bir çocu¤un yüksek yararı gere¤i, yasalarla tanımlanmıﬂ durumlara ve belirlenmiﬂ kurallara göre,
mahkeme veya yetkili bir merci tarafından verilmiﬂ karar çerçevesinde, devletin koruma ve
bakımı altına alınmasıdır.
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Bakım Hizmeti

Çocu¤un ihmal, istismar, sömürü, insanlık dıﬂı davranıﬂ gibi risklerden korunmasını garanti
altına alarak fiziksel, psikolojik, sosyal, vb. gereksinimlerini karﬂılayan ve durumuna göre; büyüme,
geliﬂim, araﬂtırma-kovuﬂturma, infaz, vb. süreçlerini, yüksek yararına en uygun ﬂekilde esenlik
içinde sürdürmesini sa¤layan her türlü koruma, bakma, iyileﬂtirme, gözetim ve güvenlik
hizmetleridir.

Çocu¤un
Yüksek Yararı

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleﬂmesinin 3. Maddesine göre; kamusal ya da özel sosyal yardım
kuruluﬂları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları
ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocu¤un yararının temel düﬂünce olmasını, taraf devletlerin,
çocu¤un ana-babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan di¤er kiﬂilerin hak
ve ödevlerini de gözönünde tutarak, esenli¤i için gerekli bakım ve korumayı sa¤lamayı
üstlenmelerini, bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemlerin alınmasını ve bunun için yine
taraf devletlerin, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların, hizmet faaliyetlerinin
özellikle güvenlik, sa¤lık, personel sayısı ve uygunlu¤u ve yönetim yeterlili¤i açısından, yetkili
makamlarca konulan ölçülere uymayı garanti etmelerini ifade eder.

Hizmet
Planının
Sonlandırılması

Hizmet iliﬂkisinin baﬂlangıcında yapılan planlamanın, hizmetin amaçlarına ulaﬂması ya da baﬂka
özel nedenlerle, belirli prosedürlere uyularak sonlandırılmasıdır.

Geliﬂtirici Risk
Alma
Davranıﬂları

Çocu¤un yaﬂam becerilerini, psikososyal geliﬂimini ve yetkinli¤ini artırmaya yönelik olarak,
günlük hayatta ve/veya yapılandırılmıﬂ ö¤renme yaﬂantılarında, kontrollü ﬂekilde bazı riskli
durumlarla karﬂılaﬂmasına izin ve fırsat vermeyi içeren durumlar ve davranıﬂlardır.

Gözetim

Gözaltına alma, alıkonulma, tutukluluk, hükümlülük nedenlerinden dolayı bir çocu¤a verilen
kısa veya uzun süreli kurumsal bakım hizmetleridir.

Kurumsal
Bakım

Yaptıkları bakım karﬂılı¤ında para alan yetiﬂkinlerce (personel), çocu¤un bakıldı¤ı toplu yaﬂam
düzenlemeleridir.

Ebeveyn

Biyolojik ya da evlatlık yoluyla ana baba konumunda olanlardır.

Resmi Aile
Temelli Bakım

Çocu¤a bakma ehliyetinin, yetkili bir merci (SHÇEK) tarafından yasal kararla onaylandı¤ı, bir ya
da iki yetiﬂkinin bulundu¤u bir ailede bakım ve kalacak yer sa¤lamadır.

Gayri Resmi
Aile Bakımı

Herhangi bir yasal süreç ya da dıﬂarıdan denetim olmaksızın, ebeveyni dıﬂında kiﬂilerin bir
çocu¤a bakması ve kalacak yer sa¤lamasıdır.

Koruyucu Aile

Yasal kurallarla belirlenmiﬂ bir seçim, yerleﬂtirme ve denetim iﬂleyiﬂi içinde, gönüllü veya SHÇEK
tarafından ödenen bir ücret karﬂılı¤ında, koruma altına alınan çocu¤un bakımını ve yetiﬂtirilmesini,
çocu¤un ebeveynlik haklarına sahip olmaksızın yapan ailedir.

Ayni Nakdi
Yardım

Mahkemece verilmiﬂ bir koruma kararı olan veya olmayan bir çocu¤un ebeveynine veya velayetine
sahip akrabasına, çocu¤un yanında bakımına ve yetiﬂtirilmesine karﬂılık, resmi bir de¤erlendirme
ve onay iﬂleyiﬂi dâhilinde, karﬂılıksız olarak yapılan, maddi gereksinimlerini karﬂılama ve/veya
nakit para yardımıdır.

Evlat Edinme

Bir çocu¤a iliﬂkin ebeveynlik hakları ve sorumluluklarının, mahkeme tarafından hükmolunan
kararla, kalıcı ve yasal olarak bir ebeveyne veya iki ebeveynli bir aileye aktarılmasıdır.

Geçici Bakım

Koruma altında olan veya koruma altına alma sürecindeki bir çocu¤un, acil ya da di¤er gerekli
durumlarda, belirli bir zaman süresince, bir aile yanına ya da bir bakım ortamına geçici olarak
yerleﬂtirilmesidir.

Meslek Elemanı

Çalıﬂmanın kapsamında bulunan kurum/kuruluﬂlarda (SHÇEK, Adalet Bakanlı¤ı, MEB, ‹çiﬂleri
Bakanlı¤ı Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve Jandarma Genel Komutanlı¤ı) görev yapan; sosyal
çalıﬂmacı, psikolog, çocuk geliﬂimcisi, rehber ö¤retmen, ö¤retmen, vb. personeldir.

De¤erlendirme

Çocu¤un fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal durumu ve gereksinimleri ile geliﬂiminin ele alınıp
tanımlandı¤ı ve kayıt altına alındı¤ı bir süreçtir.
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Uygulama Planı

Koruma, bakım veya gözetim altındaki bir çocu¤un her türlü geliﬂimsel gereksinimlerinin nasıl,
ne zaman ve kim tarafından karﬂılanaca¤ını belirleyen ve oluﬂumuna uygun ﬂekilde çocu¤un
ve ailesinin de katıldı¤ı yazılı bir dokümandır.

Bakım
Personeli

Hangi tür hizmet olursa olsun, çocukla, bulundu¤u ortamda her gün ve do¤rudan beraber olan,
çocu¤un günlük bakım, koruma ve güvenlik gereksinimlerini karﬂılamaktan sorumlu, görevli
personeldir.

Teftiﬂ / Denetim

Bir örgüt ya da kurumun, belirli ölçütlere göre içerden ya da dıﬂarıdan yetkili bir merci tarafından
denetlendi¤i süreçtir.

Çocuk Adaleti
Sistemi

Çocuk adaleti sistemi, özellikle kanunla çatıﬂmaya düﬂmüﬂ çocuklara uygulanabilen kanunları,
politikaları, yönergeleri, geleneksel normları, sistemleri, kurumları ve iﬂlemleri içeren sistemdir.

Alıkonulma

Herhangi bir çocu¤un; güvenlik, koruma, vb. açıdan ﬂüpheli bir durum, risk, ma¤duriyet gibi
hallerde, kolluk kuvvetleri tarafından, uygun bir yere yönlendirilmesi için tutulmasıdır.

Özgürlükten
Yoksunluk

Kanunla çatıﬂmaya düﬂmüﬂ bir çocu¤un, istedi¤i zaman ayrılmasına izin verilmeyecek biçimde,
yetkili bir merciin emri ile gözaltında veya tutuklu olarak ya da bir hapis cezasının yerine
getirilmesi amacıyla, tutulu bulundurulmasıdır.

Gözaltına Alma

Bir çocu¤un kanunla çatıﬂmaya düﬂtü¤ü ﬂüphesi ve yetkili merciin talimatıyla, tutulu
bulundurulmasıdır.

Gözaltı Yeri

Gözaltına alınan çocukların tutulması amacıyla kullanılan mekânlardır.

Tutuklanma

Kanunla çatıﬂma halinde oldu¤u ﬂüphesi altındaki bir çocu¤un, hâkim tarafından verilmiﬂ bir
kararla hüküm öncesi ceza infaz kurumunda bulundurulmasıdır.

Hükümlü
Olarak Tutulma

Kanunla çatıﬂma halinde oldu¤u ispat olunan bir çocu¤un, hâkim tarafından verilmiﬂ bir hapis
cezasının yerine getirilmesi amacıyla, bir ceza infaz kurumunda bulundurulmasıdır.

Habeas Corpus
‹lkesi

Kiﬂinin, özgürlü¤ünün kısıtlanmasının yasal olup olmadı¤ını incelettirmek üzere mahkemeye
baﬂvurma hakkıdır.

Kanunla
Çatıﬂma
Halinde Olma

Bir çocu¤un kanunların suç saydı¤ı bir eylemi gerçekleﬂtirdi¤i ﬂüphesi altında olması,
gerçekleﬂtirdi¤inin iddia edilmesi ya da gerçekleﬂtirdi¤inin ispat edilmesi durumudur.

Suç

Kanunlar tarafından cezalandırılmayı gerektiren herhangi bir fiilin iﬂlenmesi halidir.

Hüküm

Bir çocu¤un davası hakkında, mahkemece verilen nihai karardır.

Özgürlü¤ünden
Yoksun
Bırakma/
Alıkonulma Yeri

Özgürlü¤ünden yoksun bırakılmıﬂ veya alıkonulmuﬂ çocukların bulunduruldukları, nezarethaneler,
kolluk kuvvetleri çocuk üniteleri/merkezleri, gözaltı yerleri ve ceza infaz kurumlarıdır.

Çocuk Kapalı
Ceza ‹nfaz
Kurumu

Çocuk tutukluların ya da çocuk e¤itimevlerinden disiplin veya di¤er nedenlerle kapalı ceza infaz
kurumlarına nakillerine karar verilen çocukların barındırıldıkları ve firara karﬂı engelleri olan,
iç ve dıﬂ güvenlik görevlileri bulunan, e¤itim ve ö¤retime dayalı kurumlardır.

Do¤ru
Programa
Yerleﬂtirme
(Gate Keeping)

Koruma altındaki bir çocu¤un, uygun olmayan programlara yerleﬂtirilmesini önlemek için yapılan
uygulamaları ifade eder. Yerleﬂtirme öncesinde çocu¤un fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal
gereksinimlerinin de¤erlendirilmesi yapılır. Yerleﬂtirmenin bu gereksinimleri karﬂılaması
gerekmektedir.

Çocuk
E¤itimevi

Çocuk e¤itimevleri; çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin e¤itimleri, meslek
edinmeleri, ve yeniden toplumla bütünleﬂtirilmeleri amaçları güdülerek yerine getirildi¤i tesislerdir.
Bu kurumlarda firara karﬂı engel bulundurulamaz; kurum güvenli¤i iç güvenlik görevlilerinin
gözetim ve sorumlulu¤unda sa¤lanır.
Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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YÖNET‹C‹ ÖZET‹
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UNICEF

• Adalet Bakanlı¤ı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel

arasındaki iﬂbirli¤i ile geliﬂtirilip, 2005 - 2008 yılları

Müdürlü¤ünün çocuk kapalı ceza infaz kurumları

arasında AB deste¤i ile uygulanmakta olan

ile çocuk e¤itimevleri,

“Türkiye’de Çocuklar ‹çin ‹yi Yönetiﬂim, Koruma

• Milli E¤itim Bakanlı¤ı, ‹lkö¤retim Genel

ve Adalet Projesi” dahilinde; “Ebeveyn Bakımından

Müdürlü¤ü’ nün yatılı ilkö¤retim bölge okulları

Yoksun Çocuklar ‹çin Minimum Standartların

(Y‹BO),

Geliﬂtirilmesi” çalıﬂması yürütülmüﬂtür.

• ‹çiﬂleri Bakanlı¤ı, Emniyet Genel Müdürlü¤ü’
nün çocuk ﬂubeleri,

Bu çalıﬂmanın amacı, ebeveyn bakımından yoksun

• Jandarma Genel Komutanlı¤ı’ nın çocuk

çocuklara bakım, koruma ve gözetim hizmeti sunan

merkezleri (JANÇOM).

kurumların uymaları gereken minimum
standartların belirlenmesidir. Bu kapsamda iki

Minimum standartların geliﬂtirilmesi çalıﬂmasında

temel çalıﬂmanın yapılması öngörülmüﬂtür.

bilgiler çalıﬂtaylar yoluyla toplanmıﬂtır. Öngörülen

Birincisi, söz konusu 28 minimum standardın

personelin % 81.36’sını temsil eden 179 personel

Türkiye koﬂullarına uyarlanmasıdır. ‹kincisi ise,

çalıﬂtaylara katılmıﬂtır. Çalıﬂma kapsamında, ikiﬂer

“Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin

günlük 14 çalıﬂtay gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Çalıﬂtaylara,

Minimum Standartlara iliﬂkin Yasal Doküman

ebeveyn bakımından yoksun kalan çocuklara

Tarama çalıﬂmasının yapılmasıdır. Bu çalıﬂmaya

hizmet veren SHÇEK, Adalet Bakanlı¤ı, MEB-Y‹BO

paralel olarak, “Ebeveyn Bakımından Yoksun

ve ‹çiﬂleri Bakanlı¤ı Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve

Çocuklar ‹çin Minimum Standartlar Yasal Doküman

Jandarma Genel Komutanlı¤ı kurum/kuruluﬂlarının,

Tarama Raporu” hazırlanmıﬂtır. Çalıﬂma, iki

do¤rudan çocukla çalıﬂan yönetici, meslek

uluslararası uzmanın deste¤i ile Türk uzmanlardan

elemanları ve bakım/koruma/güvenlik hizmetleri

oluﬂan Ulusal Danıﬂma Ekibi (UDE) tarafından

personeli katılmıﬂtır.

yürütülmüﬂtür.
Araﬂtırma kapsamında yapılacak çalıﬂmalara
Çalıﬂmanın hedef grubunu ebeveyn bakımından

katılacak personel, ilgili kurumlar tarafından

yoksun çocuklara hizmet sunan tüm kurumlarda

belirlenmiﬂtir. Seçimde; kurum türleri, hizmet

görev yapan personel (yönetici, uzman, yardımcı

türleri, personelin görev ve unvanı açısından

hizmetler) oluﬂturmaktadır. Bu çerçevede aﬂa¤ıdaki

homojen olması, deneyim, kurum ölçe¤i, illere

kurumlar çalıﬂma kapsamına alınmıﬂtır:

göre da¤ılım, illerin ekonomik geliﬂmiﬂlik düzeyi,
co¤rafi da¤ılım esas alınmıﬂtır. Çalıﬂtay gruplarının
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• Baﬂbakanlık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

oluﬂturulmasında mümkün oldu¤unca aralarında

Kurumu Genel Müdürlü¤ünün (SHÇEK) kuruluﬂları

hiyerarﬂik iliﬂki olmayan, aynı kurum ve hizmet

(il müdürlü¤ü, çocuk yuvası, yetiﬂtirme yurdu,

türünde, aynı meslek/görev unvanı ile çalıﬂan

çocuk ve gençlik merkezi, koruyucu aile, evlat

kiﬂilerin bir arada olmasına özen gösterilmiﬂtir.

edinme ve ayni-nakti yardım hizmetleri )

UDE’den bir uzmanın kolaylaﬂtırıcı¤ı ve
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yönlendirmesinde gerçekleﬂtirilen çalıﬂtaylar;

çıkarma veya ifade düzenlemeleri ve uyarlamaları

• Açılıﬂ ve genel bilgilendirme,

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin

• ‹nteraktif grup çalıﬂması,

Minimum Standartlar Tablosu üzerinde, çalıﬂtay

• De¤erlendirme ve kapanıﬂ,

sırasında katılımcılarla birlikte yapılmıﬂtır.

olmak üzere üç bölümden oluﬂmuﬂtur. ‹ﬂleyiﬂe

Çalıﬂtay sırasında ayrıca, her bir standardın hayata

iliﬂkin deyatlı bilgi raporun “7.1. Çalıﬂtaylar”

geçirilmesi için varsa gereksinim ve gerekliliklere

bölümünde yer almaktadır.

iliﬂkin görüﬂ ve öneriler de bu tabloya
kaydedilmiﬂtir.

Rapor, bu çalıﬂtaylara katılan personelin algı ve
yorumları sonucu ortaya koydukları görüﬂler

Çalıﬂtayların sonunda katılımcıların, yapılan

çerçevesinde ﬂekillendirilmiﬂtir.

çalıﬂtayın içeri¤i, çalıﬂma koﬂulları ve kolaylaﬂtırıcı
ve raportörlerden oluﬂan ekip hakkındaki

Çalıﬂmada bilgi toplama aracı olarak; “Ebeveyn

geribildirimlerine ve memnuniyetlerine yönelik

Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin Minimum

hazırlanan Çalıﬂtay De¤erlendirme Formu

Standartlar Tablosu” kullanılmıﬂtır. Minimum

uygulanmıﬂ ve katılımcıların çalıﬂtayı

Standartlar Tablosu “Ebeveyn Bakımından Yoksun

de¤erlendirmeleri istenmiﬂtir. Genel olarak, çalıﬂtay

Çocuklar ‹çin Kaliteli Bakım Standartları

katılımcılarının %90’ından fazlası çalıﬂmanın

Rehberi”nden yararlanılarak UDE tarafından

içeri¤i, araçlar, kolaylaﬂtırıcılar ve çalıﬂma

geliﬂtirilmiﬂtir. Minimum standartlar tabloları;

koﬂullarından memnun oldu¤unu belirtmiﬂtir.

kurum içi ve kurumlar arası tutarlılı¤ı ve farklılıkları

Çalıﬂtaylar tamamlandı¤ında her katılımcı grubun

açısından yorumlanıp de¤erlendirilmiﬂtir.

standartlara iliﬂkin uyarlamalarını ve uygulama

Minimum standartlar;

hakkında görüﬂ ve önerilerini içeren “Ebeveyn

• Mesleki Uygulama

Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin Minimum

• Kiﬂisel Bakım

Standartlar Tablosu” elde edilmiﬂtir. Bu tablolar

• Personel

kurumlara göre birleﬂtirilmiﬂ ve her kurum/hizmet

• Kaynaklar

türü için 28 minimum standarda ait dört genel

• Yönetim

tablo (SHÇEK, MEB, ADALET ve KOLLUK olmak

olmak üzere beﬂ ana baﬂlık altında ele alınmıﬂtı.

üzere) oluﬂturulmuﬂtur.

Beﬂ ana baﬂlık altında ele alınan 28 standart;

Çalıﬂtaylara katılan personel; mesleki uygulama,

• Standardın tanımı,

kiﬂisel bakım, personel, kaynaklar ve yönetim ana

• Göstergeler,

baﬂlıkları altında yer alan minimium standartlarla

• Karﬂı göstergeler

ilgili gösterge ve karﬂı göstergeleri oluﬂturmuﬂtur.

olarak incelenmiﬂ ve uyarlanmıﬂtır.
Mesleki uygulama ana baﬂlı¤ı altında yer alan
Çalıﬂtaylarda, katılımcıların gerek standartlara

standartlarla ilgili olarak çalıﬂtaylara katılan

gerekse gösterge ve karﬂı göstergelere iliﬂkin ekleme,

personel; çocuk bakım programının amaç ve
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hedeflerinin merkezi düzeyde hazırlandı¤ına,

etkileﬂimin olumlu olması, kurum/kuruluﬂ hizmet

çocu¤u ihmal ve istismardan koruma konusunda

binalarının çocukların yaﬂ, geliﬂim düzeyi ve

ilgili mevzuatta pek çok düzenlemenin var

ihtiyaçlarına uygun olması gere¤ine vurgu

oldu¤una, aileden ayrılmanın önlenmesi ve

yapmıﬂtır.

kurum/kuruluﬂun son çare olarak düﬂünülmesi
ilkesinin, personel tarafından teorik olarak

Genel Sonuçlar ve Öneriler

bilindi¤ine, uygulama boyutunda bazı aksaklıkların
bulundu¤una, ancak aksaklıkların giderilmesi için

‹ﬂbirli¤i ve Eﬂgüdüm

bir çok çalıﬂmanın yürütüldü¤üne dikkat çekmiﬂtir.

Çocuk koruma ve bakım hizmetlerinde görev
üstlenen kurumlar/kuruluﬂlar arasında ulusal ve

Kiﬂisel bakım ana baﬂlı¤ı altında yer alan

yerel ölçekte etkili iﬂbirli¤i ve eﬂgüdüme olanak

standartlarla ilgili olarak çalıﬂtaylara katılan

verecek bir anlayıﬂın yerleﬂtirilmesi ve bu amaca

personel; genellikle bu standartlara yönelik

uygun örgütlenmeler oluﬂturulması gerekir.

mevzuatın oldu¤una, ancak sa¤lık personelindeki

Bu amaçla;

niceliksel yetersizlikler, bürokratik iﬂlemlerin uzun

• ‹ﬂbirli¤i yapacak tarafların görevlerini ve rollerini

olması, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun

tanımlayacak protokoller hazırlanmalıdır.

mekanlardaki yetersizlikler nedeniyle bazı sıkıntılar

• Çocuk koruma ve bakım hizmetlerinde bir ihtisas

yaﬂanabildi¤ini belirtmiﬂtir.

kurumu olan SHÇEK’in Koordinatör Kurum olması
konusunda görev tanımı açıklı¤a kavuﬂturulmalı

Personel ana baﬂlı¤ı altında yer alan standartlarla

kurumun kapsam ve sınırları belirlenmelidir.

ilgili olarak çalıﬂtaylara katılan personel tarafından;
iﬂe alma ve seçim mevzuatının var olmasına

Personel Yeterlili¤i

ra¤men, amaç ve hedeflerin tam olarak yerine

Çocuk koruma ve bakım kurumlarında /

getirilmedi¤ine dikkat çekilerek; danıﬂmanlık ve

kuruluﬂlarında, gerek sayıca gerekse nitelikleri

destek ile ilgili uygulamaya a¤ırlık verilmesi,

itibariyle hizmeti karﬂılayacak düzeyde eleman

yetersizliklerin dikkate alınması, görev tanımlarının

yetersizli¤i önemli bir sorundur. Özellikle

net olarak yapılması, personelin sık de¤iﬂmemesi,

gereksinim duyulan uzmanlık alanlarında yeterli

hizmet içi e¤itim programlarında rutin konular

personel bulunmaması dikkat çekici boyutlardadır.

yerine, uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik

Bu sorun tüm kurumlarda standartların

konulara yer verilmesi gerekti¤i vurgulanmıﬂtır.

uygulanmasının önündeki en önemli engellerden
biri olarak ifade edilebilir. Öte yandan çalıﬂanların

Kaynaklar ana baﬂlı¤ı altında yer alan standartlarla

niteliklerinin yükseltilmesi de en acil gerek-

ilgili olarak çalıﬂtaylara katılan personel; çocuklara

sinimlerin baﬂında gelmektedir.

koruma, bakım ve gözetim hizmeti veren
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kurum/kuruluﬂların yerleﬂim yeri ve konumu

Bu çerçevede;

açısından uygun oldu¤una ve çevre ile olumlu

• Standartların uygulamaya etkin bir biçimde

etkileﬂimde bulundu¤una, bazılarının ise çevre ile

aktarılabilmesi için yöneticiler, meslek elemanları

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

ve di¤er bakım çalıﬂanlarının uluslararası

Bu çerçevede;

standartlar do¤rultusunda düzenli ve sürekli olarak

• Bakım hizmetleri, çocuklara ailelerinden,

hizmet öncesi ve hizmet içi e¤itimleri yapılmalıdır.

evlerinden uzakta verilen e¤itimin zorunlu bir
sonucu olarak ele alınmalıdır.

Yasal ve Yönetsel Düzenlemeler

• Y‹BO’larda bakım ile ilgili roller, çalıﬂanların asıl

Bakım ve koruma altındaki çocuklara götürülen

görevleri dıﬂındaki faaliyetler olarak algılanmakta

hizmetlerin standardını düzenleyen yasal ve idari

ve bu yüzden bakım, e¤itim hizmetinin gölgesinde

düzenlemelerin evrensel standartları karﬂılayacak

kalmaktadır. Ancak çocukların geliﬂimleri bütünsel

ﬂekilde gözden geçirilmesi gerekir. SHÇEK

bir süreçtir ve çocuklarla ilgili tüm önlemler bu

Kanununa göre çıkartılan ve alternatif bakım

gerçe¤e uygun olarak alınmalıdır.

sürecinin ayrıntılarını düzenleyen yönetmelikler,

• Bu açıdan Y‹BO’larda e¤itim hizmetleri ile birlikte

uluslararası minimum standartlarda yer alan

bakım hizmetlerine de daha fazla önem verilmesi,

konuların pek ço¤una bünyesinde yer veriyor
olmakla birlikte bir takım eksikliklerin bulundu¤u,
konuların ele alınıﬂ sistemati¤inin oldukça yetersiz
veya da¤ınık oldu¤u gözlenmektedir.

bu açıdan da çocukların yüksek yararı
do¤rultusunda yeni önlemler geliﬂtirilmesi,
süreçlerde farkındalık geliﬂtirmeye daha fazla önem
verilmesi ve bu boyuttaki boﬂlukların, ÇHS
taahhütleri do¤rultusunda giderilmesi gerek-

Bu çerçevede;
• ‹lgili yasa ve yönetmeliklerin uluslararası
minimum standartlar ıﬂı¤ında yeniden ele alınması
gerekmektedir.
Bakım Hizmetlerinde Yeni Bir Anlayıﬂ
Yatılı ‹lkö¤retim Bölge Okullarında Kalan Çocuklar
‹lkö¤retim ça¤ında kendi ailesi yanında e¤itim
hizmetine eriﬂimde güçlü¤ü olan çocuklar yatılı
ilkö¤retim bölge okullarında (Y‹BO) e¤itim olana¤ı
bulmaktadır. Bugün Y‹BO’lar toplumun daha çok

mektedir.
Kanunla Çatıﬂmaya Düﬂen Çocuklar
Türkiye’de suça sürüklenmiﬂ ve özgürlü¤ünden
yoksun bırakılmıﬂ çocuklara iliﬂkin özel hükümler
ve mekanizmalar içeren bir çocuk hukukunun var
oldu¤u ve suça sürüklenen çocuklara iliﬂkin
uygulamaların belirli standartlar çerçevesinde
yerine getirilmeye çalıﬂıldı¤ı görülmektedir. ‹lgili
ulusal ve uluslar arası mevzuat (5275 sayılı Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfazı Hakkındaki Kanun
11 inci md., 15 inci md., 111 inci md. 3 üncü fk;

alt sosyo-ekonomik kesiminde yer alan ailelerinin

Çocuk Hakları Sözleﬂmesi, 37. md., Havana Kuralları

çocuklarına hizmet vermektedir. Y‹BO modeli,

17 md., 29. md., Pekin Kuralları 13. md., 26. md.)

Devletin temel ve zorunlu e¤itimi kırsal bölgelerdeki

gere¤ince çocukların yetiﬂkinlerden, tutukluların

çocuklara ulaﬂtırabilmesinin bir yolu olarak

da hükümlülerden ayrı olarak tutulmaları gerekti¤i

yapılandırılmıﬂtır. Ancak, modelin özelli¤i gere¤i

hükme ba¤lanmıﬂtır. Çocuk tutuklu ve hükümlüler,

hizmet verdi¤i çocuklar, yaﬂamlarının en çok ihtiyaç

içinde bulundukları geliﬂim dönemi özellikleri

duydukları bir döneminde, ebeveyn bakımı ve

nedeniyle, yetiﬂkin suçluların yol açabilecekleri

korumasından uzak kalmaktadır.

olumsuz sonuçlardan hemen etkilenebilmektedirler.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu
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Bu nedenle, çocukların söz konusu olumsuzluklarla

Adalet kurumlarında yavaﬂ iﬂleyen soruﬂturma ve

karﬂılaﬂmamaları, yetiﬂkinler tarafından gelebilecek

yargı süreci yüzünden tutuklu çocuklar, iyileﬂtirme

istismar, suça itilme vb. risklerden korunmaları,

ve topluma kazandırma süreçlerine dahil olmakta

daha olumsuz yönlere kaymalarının önlenmesi ve

gecikmektedirler. Çocukların yargılanma süreçleri

ihtiyaç duydukları uygun müdahale

sonlanana kadar tutuklu kalmaları ve tutukluluk

yöntemlerinden daha etkili yararlanmalarının

süresinin uzun olması, çocuk kapalı ceza infaz

sa¤lanması için ayrı bir bölümde ya da kurumda

kurumlarında uzun süre kalmalarını

tutulmaları büyük önem taﬂımaktadır.

gerektirmektedir. Bu durum, çocuk e¤itimevine
gelmelerini geçiktirmekte ve çocuk e¤itimevinde

Tutuklu ya da hükümlü çocukların bakım hizmeti

toplumla iç içe yürütülen e¤itim, ö¤retim ve sosyal-

aldıkları kurumlar; çocuk kapalı ceza infaz

kültürel faaliyetlerden yararlanmalarını

kurumları ile çocuk e¤itimevleridir. Bu kurumlarda

ertelemektedir. Tutuklu çocukların kaldıkları çocuk

verilen bakım hizmetlerinin uluslararası minimum

kapalı ceza infaz kurumlarının ﬂehir merkezlerine

standartların büyük bir kısmını karﬂılamasına

uzak olması, kurumda kalan çocukların toplumla

ra¤men bazı eksiklikler oldu¤u düﬂünülmektedir.

bütünleﬂmesini ve aileleri ile görüﬂmelerini

Ceza adalet mevzuatında 2005 yılında yapılan

olumsuz yönde etkilemektedir.

de¤iﬂiklikler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında
özgürlü¤ü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına

Çocukların ihmal ve istismardan korunması için

en son çare olarak baﬂvurulması gerekti¤i ilkesi

tüm kurumlarda detaylı usuller ve kurallar

benimsenmiﬂtir. Bu kapsamda mevzuatta

oluﬂturulmuﬂtur. Personelin istismarı tüm farklı

çocukların yüksek yararının korunması için ciddi

boyutları ile tanıyabilme ve nasıl müdahalede

düzenlemelere gidilmiﬂ ve Türk Ceza Kanunu, Ceza

bulunulaca¤ı konusunda daha fazla bilgi ve

Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik

beceriyle donatılmalıdır. Ayrıca istismar olaylarını

Tedbirlerinin ‹nfazı Hakkındaki Kanun ve Ceza

ortaya koymak için daha fazla deste¤e

Muhakemesi Tedbirlerinin ‹nfazı Hakkında Tüzük

gereksinimleri bulunmaktadır. Adli ve hukuki

ile Çocuk Koruma Kanununda suça sürüklenen,

olarak konunun daha ön planda ve dıﬂ denetim

çocukların ceza infaz kurumlarına alınmaları yerine

mekanizmalarının daha iﬂlek oldu¤u Adalet ve

toplum içinde denetim altına alınarak cezalarını

Kolluk kurumlarında istismara karﬂı yapılan

tamamlamalarını sa¤layıcı hükümler getirilmiﬂtir.

düzenlemeler, daha net tanımlanmıﬂ süreçlere ve
önlemlere iﬂaret etmektedir.

Kollukta, ceza ve tutukevlerinde bakım

14

standartlarını uygulama bilinci artırılmalıdır.

Bu çerçevede;

Kollukta, yargılama sürecinde ve ceza infaz

• Nitelikleri göreve uygun personel iﬂe alınmalı,

kurumları ve çocuk e¤itim evlerinde görevli

danıﬂmanlık sa¤lanmalı ve personel geliﬂimine

çalıﬂanların sayılarının standartlar do¤rultusunda

daha fazla önem verilmelidir.

artırılmasının yanı sıra, sürekli e¤itim ve

• Çocukların yüksek yararını gözetme, yaﬂamlarını

bilgilendirme çalıﬂmaları yapılmalıdır.

ve geliﬂimlerini güvenceye alma konusunda

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
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yöneticiler daha fazla inisiyatif sahibi ve giriﬂimci

Politikasının) bir parçası haline getirilmelidir.

olmalı, bu konuda uzman personele daha fazla

Minimum standartların uygulanması için ulusal

yetki ve hareket alanı sa¤lanmalıdır.

ve kurumsal düzeyde stratejik eylem planları

• Gizlilik ve mahremiyete iliﬂkin mekanizmalar,

oluﬂturulmalıdır.

çocu¤un yararına dönük olarak daha net ﬂekilde
tanımlanmalıdır.

Eylem Planı kapsamında;
• Politika, strateji ve amaçlar,

Di¤er Öneriler

• Öncelikli müdahale alanları,

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin

• Faaliyetler, çıktılar, beklenen sonuçlar,

Türkiye’ye uyarlanan Minimum Standartların,

• Roller ve sorumluları,

bakım hizmeti veren tüm kurum/kuruluﬂlarda ne

• Kısa-orta ve uzun vadeli zaman planı,

ölçüde karﬂılandı¤ı konusunda Türkiye ölçe¤inde

• ‹zleme-de¤erlendirme ve ölçme araçları geliﬂ-

bir durum analizini amaçlayan kapsamlı bir

tirme,

araﬂtırma yapılmalıdır.

konuları açıkça tanımlanmalı ve iﬂ planlarına
ba¤lanmalıdır. Kurum / kuruluﬂ koﬂulları

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin

standartlara uygun duruma getirilmelidir. Tüm bu

Minimum Standartlar, ulusal çocuk bakım ve

çalıﬂmalar için gerekli maliyet analizi çalıﬂmaları

koruma sisteminin (Ulusal Çocuk Koruma

yapılmalıdır.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu
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I. G‹R‹ﬁ
Uluslararası Çocuk Hakları Sözleﬂmesi (ÇHS),

kurumları tarafından hazırlanmıﬂ, UNICEF’in

Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu tarafından "20

teknik, ve Avrupa Birli¤i’nin finansman deste¤i

Kasım 1989" tarihinde kabul edilmiﬂtir. Sözleﬂme,

ile uygulanmıﬂtır. 2005-2008 yıllarında uygulanan

Birleﬂmiﬂ Milletler’de yer alan iki ülke hariç 191

proje, temel olarak AB uyum sürecinde, yasalarla

ülke tarafından imzalanmıﬂtır. Bu sözleﬂmeye imza

iliﬂkili çocuklar için, onları toplumla bütünleﬂtirecek

koyan ülke sayısı di¤er insan haklarıyla ilgili

ﬂekilde daha koruyucu bir çevre geliﬂtirmeye

sözleﬂmelerden çok daha fazladır. Çocuk Hakları

odaklanmaktadır. Bunun için, ilgili kurum ve

Sözleﬂmesini imzalayan ülkeler verdikleri

kuruluﬂların kapasitelerini iﬂbirli¤ine ve ortak

taahhütler do¤rultusunda, yasalarında,

stratejilere dayalı ﬂekilde geliﬂtirmek hedeflen-

hizmetlerinde ve kurumsal organizasyonlarında,

mektedir. Proje, çocuk koruma önlemlerini

gerekli düzenlemeleri yapmakta ve uygulamalarını

geliﬂtirmeyi destekleyecek deneysel kanıtları elde

geliﬂtirmektedir.

etmek ve tüm müdahale düzeylerindeki
uygulamalar için, çocu¤a duyarlı, sürdürülebilir

ÇHS, çocukların tüm yaﬂam ve geliﬂim evrelerini,

modeller geliﬂtirmek üzere iki ana sonuca yönelik

bu evrelerdeki her türlü sosyal, hukuki, geliﬂimsel

olarak tasarlanmıﬂtır.

unsurları kapsar. Sözleﬂme, hiçbir ayırım
olmaksızın yeryüzündeki tüm çocukların

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin

yaﬂamlarının güvenli, sa¤lıklı, mutlu, geliﬂerek

Minimum Standartların Geliﬂtirilmesi çalıﬂması,

sürebilmesine ve bunun için kendilerini ve

“Türkiye’ de Çocuklar ‹çin iyi Yönetiﬂim, Koruma

taleplerini ifade edebilmelerine odaklanır.

ve Adalet Projesi” nin alt faaliyetlerinden biridir.
Amacı, devletçe koruma ve/veya bakım altına

Türkiye de Sözleﬂme hükümlerini uygulamaya

alınarak veya ma¤duriyet ya da suç isnadı ile çocuk

koyma konusunda çabalarını sürdürmektedir ve

hukuku süreçlerine dahil olarak kanunla iliﬂkide

bu yolda büyük mesafeler alınmıﬂtır. Çocuk Hakları

bulunan çocuklara sunulan koruma ve bakım

Sözleﬂmesi, ülkemizin resmi hukuki ve sosyal kamu

hizmetlerinin standartlarını gözden geçirme ve

uygulamalarının temel bir parçası haline gelmiﬂtir.

de¤erlendirmede kullanılacak minimum

Ülkemizde bu alanda görevli kurumlar, UNICEF

standardların geliﬂtirilmesidir.

gibi uluslar arası kuruluﬂlar ve ilgili sivil toplum
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kuruluﬂları ile iﬂbirli¤i içinde önemli çalıﬂmalar

Ebeveyn bakımından yoksun çocuklar için

yürütmektedirler. Bu kapsamda sürekli yürütülen

minimum standartların geliﬂtirilmesi çalıﬂması,

çalıﬂmalar yanında ayrıca, ilgili kurum ve kuruluﬂlar

esas itibariyle kalitatif/nitel araﬂtırma yöntemlerine

tarafından, bazı alanlarda daha hızlı sonuç almak

dayalı bir çalıﬂma olarak düzenlenmiﬂtir. Yöntem

amacıyla, özel amaçlı projeler uygulanmaya

ve araçlar, UNICEF tarafından sa¤lanan teknik

konulmaktadır. “Türkiye’ de Çocuklar ‹çin ‹yi

danıﬂmanlık kapsamında uluslararası uzmanlarca

Yönetiﬂim, Koruma ve Adalet Projesi” bunlardan

geliﬂtirilmiﬂ ve bazı ülkelerde test edilmiﬂtir. Bu

birisi olup, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilgili

çalıﬂma için öngörülen yöntem; ebeveyn

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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bakımından yoksun çocuklara bakım, koruma ve

MESLEK‹ UYGULAMA

gözetim hizmeti veren;

Ebeveyn bakımından yoksun, devletin bakımı,

• Baﬂbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

koruması ve gözetimi altındaki çocuklara hizmet

Kurumu Genel Müdürlü¤ünün (SHÇEK)

sunan programlarda çocu¤un yüksek yararı ön

kuruluﬂlarında,

planda tutulmaktadır. Çocu¤un yüksek yararına

• Adalet Bakanlı¤ı Ceza ve Tevkifevleri Genel

iliﬂkin hizmet süreçlerini yapılandıran kurumsal

Müdürlü¤ünün çocuk kapalı ceza infaz kurumları

unsurları ve bunlara iliﬂkin hizmetleri kapsayan

ile çocuk e¤itimevlerinde,

mesleki uygulama standardı; çocu¤un yüksek

• Milli E¤itim Bakanlı¤ı ‹lkö¤retim Genel

yararına uygun amaç ve hedeflerinin varlı¤ını,

Müdürlü¤ünün yatılı ilkö¤retim bölge okullarında

çocuk koruma politikaları ve uygulamasını, çocu¤a

(Y‹BO),

sunulacak hizmetlere yönelik planlama ve gözden

• ‹çiﬂleri Bakanlı¤ı Emniyet Genel Müdürlü¤ünün

geçirmeler ile hizmet süreci ve sonrasına ait

çocuk ﬂubeleri ile Jandarma Genel Komutanlı¤ının

düzenlemeleri kapsamaktadır.

çocuk merkezlerinde (JANÇOM),
görev yapan çeﬂitli kadro ve düzeylerdeki 179

K‹ﬁ‹SEL BAKIM

personelin görüﬂ ve de¤erlendirmelerinin alınması

Ebeveyn bakımından yoksun çocukların sa¤lıklı

yaklaﬂımına dayanmaktadır. Bu amaçla geliﬂtirilen

büyüme ve geliﬂmeleri için kiﬂisel bakıma ait

araçlar, ilgili kurum temsilcileriyle gerçekleﬂtirilen

minimum standartlar oluﬂturulmuﬂ ve bu

14 çalıﬂtay yoluyla uygulanmıﬂtır.

standartlar çocu¤un yüksek yararını korumak
amacıyla geliﬂtirilmiﬂtir. Kiﬂisel bakıma ait

Çalıﬂmanın temel içeri¤ini, ebeveyn bakımından

beslenme, sa¤lık, oyun, e¤lence/dinlenme

yoksun çocuklara sa¤lanan koruma ve bakım

etkinlikleri, çocukların mahremiyeti, seçim/tercih

hizmetlerinin kalitesine ve hizmetlerin ÇHS’ ndeki

yapma, itibar ve saygınlık, iliﬂkiler ve ba¤lanma,

taahhütlere uygunlu¤una odaklanan 28 minimum

çocukların kimlik duygusu, çocuklar için kontrol

standart oluﬂturmaktadır. Yürütülen çalıﬂmada

ve yaptırım, çocukların seslerini duyurması, e¤itim,

sözkonusu 28 standart, gözden geçirilerek, ülke

bebekler ve küçük çocuklar minimum standartları

koﬂullarına uyarlanmıﬂtır. Uyarlanan minimum

bulunmaktadır.

standardlar beﬂ ana baﬂlık altında toplanmıﬂtır.
PERSONEL
Bunlar:

Kaliteli bakımın temel bileﬂeninin personel oldu¤u

• Mesleki Uygulama,

bilinen bir gerçektir. Ebeveyn bakımından yoksun

• Kiﬂisel Bakım,

çocuklara uygulanan program ve hizmetlerin en

• Personel,

etkin biçimde yerine getirilmesinde, her

• Kaynaklar ve

kademedeki personel önemli bir yer tutmaktadır.

• Yönetim’dir.

Bu nedenle personel ile ilgili minimum standartlar

Bu kategorilerin içerikleri aﬂa¤ıda kısaca anlatıl-

oluﬂturulmaya ihtiyaç duyulmuﬂtur. Personele ait

maktadır.

iﬂe alma ve seçim, danıﬂmanlık ve destek,

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
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görevlendirme, personelin geliﬂimi ve e¤itimi

ve gençlere sunulan, bakım, koruma ve gözetim

minimum standartları geliﬂtirilmiﬂtir.

hizmetlerinin kalitesini, ÇHS’ne uygunlu¤unu
garanti altına almaya yöneliktir. Çeﬂitli alanlarda

KAYNAKLAR

ebeveyn bakımından yoksun çocuklara hizmet

Ebeveyn bakımından yoksun çocukların sa¤lıklı

veren kurumların hizmetlerinin farklı olması

büyüme ve geliﬂmeleri için kaynaklara ait

minimum standartların uygulamalarını da

minimum standartlar oluﬂturulmuﬂ ve bu

farklılaﬂtırmaktadır. Bu farklılıklar kurumlar

standartlar çocu¤un yüksek yararını korumak

açısından standartların kullanımında da çeﬂitli

amacıyla geliﬂtirilmiﬂtir. Kaynaklara ait yerleﬂim
ve çevre, kalınan yerin koﬂulları minimum
standartları bulunmaktadır.
YÖNET‹M
Ebeveyn bakımından yoksun çocuklara uygulanan
program ve hizmetlerin en etkin biçimde yerine
getirilebilmesi için, yönetim süreçlerine,
yöneticilerin rol ve fonksiyonlarına, yönetici-çocuk,
yönetici-personel iliﬂkilerine gereken önemin

farklılıklara yol açabilir. Ancak bu çalıﬂma Türkiye
için, ÇHS’ ndeki taahhütlerine dayalı temel
minimum standartlara odaklanmaktadır. Bu
nedenle de kurumların farklılıkları açısından
ayrıﬂtırıcı de¤il, ÇHS merkezinde bütünleﬂtirici bir
yaklaﬂıma sahiptir. Sonraki aﬂamalarda kurum /
kuruluﬂlar, belirlenen minimum standardlar
temeline ba¤lı kalmak ﬂartıyla, kendi öznel
uygulamalarını oluﬂturabilirler.

gösterilmesi gerekmektedir. Bu do¤rultuda yönetim
ile ilgili kayıtların tutulması, gizlilik ve yöneticilerin

Çalıﬂma, iki yönü itibariyle büyük önem

rolü olmak üzere üç minimum standart

taﬂımaktadır. Birincisi, bu konuda ülkede yapılan

geliﬂtirilmiﬂtir.

ilk çalıﬂma olması; ikincisi ise, 28 minimum
standart ile ilgili tüm kuruluﬂların aktif katılımı ve
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Minimum standartlar, çocuk tanımı kapsamında

katkısı ile ülke koﬂulları için uyarlayarak hemen

olup her ne ﬂekilde olursa olsun ebeveyninin bakım

uygulamaya konulacak bir ürün ortaya koymuﬂ

ve korumasından yoksun kalmıﬂ olan tüm çocuklar

olmasıdır.
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II. YÖNTEM
Bu bölümde; amaç ve kapsam, izlenen yöntem,

sunmaları, hatta bazı çocukların bu kurumlarda

örneklem tasarımı, önerilen yeni yöntem,

daha uzun süreler kalması sebebiyle çalıﬂma

örneklemin / katılımcıların seçimi, bilgi toplama

kapsamına alınmaları kararlaﬂtırılmıﬂtır.

araçları, destek ekibin oluﬂturulması ve e¤itimi,
bilgi toplama yöntemleri, uygulama, çözümleme

2. ‹ZLENEN YÖNTEM

de¤erlendirme ve raporlama ile araﬂtırmanın

Ebeveyn bakımından yoksun çocuklar için

sınırlılıklarına yer verilmiﬂtir.

minimum standartların geliﬂtirilmesi araﬂtırması,
esas itibariyle kalitatif / nitel araﬂtırma yöntemine

1. AMAÇ VE KAPSAM

dayalı bir çalıﬂma olarak düzenlenmiﬂtir.

Bu çalıﬂmanın amacı, ebeveyn bakımından yoksun

Standartların uyarlanması için izlenen çalıﬂtay

çocuklara bakım, koruma ve gözetim hizmeti sunan

yöntemi, UDE tarafından geliﬂtirilmiﬂtir.

kurumların uymaları gereken minimum stan-

Bu çalıﬂma için öngörülen yöntemin temeli,

dartların belirlenmesidir. Çalıﬂma kapsamında

geliﬂtirilen araçların ebeveyn bakımından yoksun

derlenen bilgilere dayalı olarak, uluslararası uzman

çocuklara hizmet veren sosyal hizmet, adalet,

tarafından sa¤lanan ve uluslar arası alanda kabul

kolluk ve e¤itim kurum / kuruluﬂlarında uygulan-

gören 28 minimum standardın ülke koﬂullarına

ması yoluyla bilgi toplanması ve analiz edilmesi

uyarlanması planlanmıﬂtır.

esasına dayanmaktadır. Hizmet türlerine göre
yapılacak nitel analizlerden elde edilecek bulgulara

Araﬂtırma, ebeveyn bakımından yoksun çocuklara

göre mevcut 28 minimum standardın Ulusal

bakım, e¤itim, koruma ve gözetim hizmeti sunan

Danıﬂma Ekibince (UDE) ülke koﬂullarına

tüm kurumları kapsamaktadır. Bu çerçevede

uyarlanması planlanmıﬂtır.

aﬂa¤ıdaki kurumlar çalıﬂma kapsamına alınmıﬂtır:
• Baﬂbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

Minimum standartların içeri¤i ile UNICEF

Kurumu Genel Müdürlü¤ünün (SHÇEK) kuruluﬂları,

tarafından sa¤lanan uluslararası uzmanlarca

• Adalet Bakanlı¤ı Ceza ve Tevkifevleri Genel

öngörülen yöntem ve araçlar, UDE’ye aktarılmıﬂ,

Müdürlü¤ünün çocuk kapalı ceza infaz kurumları

UDE bunlardan yararlanarak çalıﬂma içeri¤i ve

ile çocuk e¤itimevlerinin,

çalıﬂtay yöntemini geliﬂtirmiﬂtir. Çalıﬂma

• Milli E¤itim Bakanlı¤ı ‹lkö¤retim Genel

kapsamında kullanılacak materyal ve araçlar, 28

Müdürlü¤ünün yatılı ilkö¤retim bölge okulları

minimum standarda ait dökümanlar UDE

(Y‹BO),

tarafından Türkçeye çevrilmiﬂtir. Türkçeye çevrilen

• ‹çiﬂleri Bakanlı¤ı Emniyet Genel Müdürlü¤ünün

materyal ve araçlar, SHÇEK koordinatörlü¤ünde,

çocuk ﬂubeleri,

SHÇEK ve MEB, Adalet Bakanlı¤ı, Emniyet Genel

• Jandarma Genel Komutanlı¤ının çocuk

Müdürlü¤ü ve Jandarma Genel Komutanlı¤ı

merkezleri (JANÇOM).

uzmanları ile birlikte ve kurumsal bazda

Milli E¤itim Bakanlı¤ına ba¤lı Y‹BO’ların, yıl içinde

gerçekleﬂtirilen bir dizi toplantıda de¤erlendirilerek

çocuklara yaklaﬂık dokuz ay bakım hizmeti

kurum/kuruluﬂlara göre düzenlenmiﬂtir. Bu

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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uyarlama, araçların Türkçeye uygunlu¤u,

olmadan yanıtlanmasının oldukça zor oldu¤unu

kurum/kuruluﬂlara uygun teknik terminoloji ve

ortaya koymuﬂtur.

içeriksel uyarlama biçiminde gerçekleﬂmiﬂtir.
Bütün bu tespitler çerçevesinde, öngörülen
3. ÖRNEKLEM TASARIMI

çalıﬂmanın, mevcut yöntem ve TÜ‹K tarafından

Çalıﬂma kapsamında iki farklı örneklem tasarımı

çekilecek bir örneklem ile yapılmasının mümkün

gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ‹lk örneklem tasarımı,

olmadı¤ı tüm taraflarca kabul edilmiﬂtir. SHÇEK’

çalıﬂmanın görev tanımı ve nitel araﬂtırma olması

in önerisini ile UDE tarafından araﬂtırma

özelli¤i çerçevesinde, UDE tarafından iﬂ tanımında

kapsamında öngörülen sonuçları aynı kalitede

belirlenen temel ölçütlere uygun olarak yapılmıﬂtır.

sa¤lamayı garanti eden uygulanabilir yeni bir

Örneklem tasarımında aﬂa¤ıdaki de¤iﬂkenler temel

yöntem geliﬂtirilmiﬂtir.

alınmıﬂtır:
• Sosyo-ekonomik de¤iﬂkenler,

4. ÖNER‹LEN YEN‹ YÖNTEM

• Cinsiyet,

Önerilen yeni yöntem, UDE ve alan uzmanlarınca

• Yaﬂ,

ilgili kurumların ziyaret edilmesi yoluyla ölçme

• Kurum / kuruluﬂ türleri,

araçlarının uygulanması yerine, ziyaret edilmesi

• Hizmet modelleri ve türleri,

planlanan kurum/ kuruluﬂlardan gelecek

• Co¤rafi de¤iﬂkenler.

katılımcılarla Ankara’da bir dizi çalıﬂtay yapılması
esasına dayanmaktadır. Çalıﬂtay grupları, ebeveyn

Ayrıca araﬂtırma için tanınan sınırlı zaman ve

bakımından yoksun çocuklara ulusal ve yerel

kaynaklar ile uygulanacak yöntem ve araçların

düzeyde bakım, koruma veya gözetim hizmeti

durumu da göz önünde tutulmuﬂtur. Hazırlanan

sunan kurum/kuruluﬂlardan yönetici, uzman ve

örneklem, çalıﬂma sonuçlarının ulusal istatistik

yardımcı hizmetler grubu personelden, hem kurum

kapsamına alınabilmesi için, örneklemin TÜ‹K

türü hem de katılımcıların görev ve unvanlarına

tarafından çekilmesi gere¤i ve mevcut haliyle ülke

göre oluﬂturulmuﬂtur.

temsilini sa¤lamadı¤ı gerekçesiyle, baﬂta SHÇEK
olmak üzere, ilgili kurumlarca kabul görmemiﬂtir.

Çalıﬂtaylara katılacak kiﬂiler, Kurumların önerileri

Konu TÜ‹K ile görüﬂülmüﬂ, yapılan toplantılarda

do¤rultusunda UDE tarafından belirlenen; görev,

TÜ‹K tarafından niceliksel araﬂtırma ölçütleriyle

unvan ve grup sayılarına iliﬂkin ölçütlere göre, ilgili

oluﬂturulacak bir örneklemin, üç temel sınırlılık

kurum ve kuruluﬂlar tarafından belirlenmiﬂtir.

(araﬂtırma için ayrılan süre, sınırlı insan kayna¤ı

Katılımcıların seçiminde, farklı co¤rafi bölge ve

ve bütçe sınılılıkları) nedeniyle hayata

illerden, farklı hizmet/kuruluﬂ türlerinin temsil

geçirilmesinin mümkün olmadı¤ı ortaya çıkmıﬂtır.

edilmesine özel özen gösterilmiﬂtir. Bu ba¤lamda
kalitatif/nitel araﬂtırma yöntemlerine odaklanan
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Yapılan pilot çalıﬂma sonuçları ve SHÇEK’ten alınan

minimum standartların uyarlanması çalıﬂması,

geri bildirimler, özellikle politika kontrol listesinde

ülke temsilini amaçlamamıﬂtır. Bu çalıﬂma ülkenin

yer alan bazı soruların detaylı açıklama ve yardım

ilgili hizmetlerinin de¤erlendirilmesine temel olacak
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durum analileri için gerekli zemin ve içeri¤i

öngörülen örneklem tasarımına göre belirlenmiﬂtir.

sunmaya yöneliktir. Yeni yöntemin içeri¤i ve
uygulanmasına iliﬂkin bilgiler aﬂa¤ıda sunulmuﬂtur:

Seçimde esas alınan baﬂlıca kriterler ﬂunlardır:
• Kurum/kuruluﬂ türleri

4.1 Örneklemin/Katılımcıların Seçimi

• Hizmet türleri

Ebeveyn bakımından yoksun çocuklar ‹çin

• Grupların personelin görev ve unvanı açısından

minimum standartların geliﬂtirilmesi çalıﬂmasının

homojen olması,

örneklemi, “Giriﬂ” kısmındaki açıklamalar

• Deneyim,

do¤rultusunda SHÇEK, Adalet Bakanlı¤ı, Milli E¤itim

• Kurum ölçe¤i

Bakanlı¤ı ve ‹çiﬂleri Bakanlı¤ı Emniyet Genel

• ‹llere göre da¤ılım

Müdürlü¤ü ve Jandarma Genel Komutanlı¤ı ile

• ‹llerin ekonomik geliﬂmiﬂlik düzeyi

birlikte oluﬂturulmuﬂtur.

• Co¤rafi da¤ılım.

Çalıﬂmanın hedef grubunu ebeveyn bakımından

Çalıﬂtaylara; ilgili kurumların merkezi, il,

yoksun çocuklara hizmet sunan tüm kurumlarda

kurum/kuruluﬂ yöneticileri, meslek elemanları ile

görev yapan personel (yönetici, uzman, yardımcı

bakım/ koruma/ gözetim personelinin katılması

hizmetler) oluﬂturmaktadır.

öngörülmüﬂtür.
Çalıﬂtaylara katılması öngörülen personelin

Araﬂtırma kapsamında yapılacak çalıﬂmalara

kurumlara ve görevlerine göre da¤ılımı Tablo 1’de

katılacak personel ilgili kurumlar tarafından

verilmiﬂtir.

Çalıﬂtaya Katılması Öngörülen Personelin Kurumlara ve Görevlerine Göre Da¤ılımı

Tablo 1

Kurumlar / Katılımcılar

SHÇEK

Adalet

MEB - Y‹BO

Kolluk

Toplam

‹l, Kurum / Kuruluﬂ Yöneticisi

30

15

15

20

80

Meslek Elemanı

30

15

15

20

80

Bakım / Koruma / Gözetim Personeli

30

15

15

-

60

GENEL TOPLAM

90

45

45

40

220

Çalıﬂtaylara katılan personelin kurum ve görevlerine göre da¤ılımı Tablo 2’de verilmiﬂtir.
Çalıﬂtaya Katılan Personelin Kurumlara ve Görevlerine Göre Da¤ılımı

Tablo 2

Kurumlar / Katılımcılar

SHÇEK

Adalet

MEB - Y‹BO

Kolluk

Toplam

‹l, Kurum / Kuruluﬂ Yöneticisi

28

11

15

5

59

Meslek Elemanı

32

13

18

9

72

Bakım / Koruma / Gözetim Personeli

28

14

6

-

48

GENEL TOPLAM

88

38

38

14

179
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Çalıﬂtaylara katılması öngörülen personelin

Çalıﬂtay gruplarının oluﬂturulmasında mümkün

% 81.36’ sını temsil eden 179 personel çalıﬂtaylara

oldu¤unca aralarında hiyerarﬂik iliﬂki olmayan,

katılmıﬂtır. Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve

aynı kurum ve hizmet türünde, aynı meslek/görev

Jandarma Genel Komutanlı¤ınca düzenlenen

unvanı ile çalıﬂan kiﬂilerin bir arada olmasına

gruplara katılım di¤er gruplara oranla oldukça

özen gösterilmiﬂtir.

düﬂüktür. ‹lgililer bunun sebebinin, kurumların
aynı döneme denk gelen hizmet içi e¤itimleri ile

Çalıﬂtaya katılan personelin meslek/görevlerine

tayin, nakil ve yaz tatili oldu¤unu ifade etmiﬂlerdir.

göre da¤ılımı Tablo 3’de verilmiﬂtir.

Çalıﬂtaya Katılan Personelin Meslek / Görevlerine Göre Da¤ılımı
Meslek / Görev

11

SHÇEK Kuruluﬂ Müdürü

17

MEB-YIBO Müdürü/ Yrd.

15

Çocuk Ceza-‹nfaz Kurumları 2. Müdürleri

11

Kolluk Yönetici - Baﬂkomiser / Komiser

3

Kolluk Yönetici - Jandarma Üste¤men

2

Yönetici Toplamı

59

Sosyal Çalıﬂmacı

19

Psikolog

9

Çocuk Geliﬂimi ve E¤itimcisi

8

Ö¤retmen ( YIBO - Branﬂ Ö¤retmeni / Rehber Ö¤retmen )

18

Ö¤retmen ( SHÇEK / Adalet)

12

Polis Memuru
Meslek Elemanı Toplamı

Tablo 3

Hemﬂire

22

Katılımcı Sayısı

‹l Müdürü / Müdür Yardımcısı

6
72
2

Çocuk E¤iticisi

13

Bakıcı Anne

15

‹nfaz ve Koruma Memuru

14

Aﬂçı

1

ﬁoför

1

Hizmetli

2

Bakım / Koruma / Gözetim Personeli Toplamı
GENEL TOPLAM
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48
179

Tablo incelendi¤inde meslek/görevlere göre

5.1 Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin

katılımcıların % 32.9’unun yönetici, % 40.2’sinin

Minimum Standartlar Tablosu

meslek elemanı, % 26.9’unun bakım / koruma /

Çalıﬂtaylarda minimum standartların incelenmesi,

gözetim personeli oldu¤u belirlenmiﬂtir.

tartıﬂılması ve uyarlanması, “Ebeveyn Bakımından
Yoksun Çocuklar ‹çin Minimum Standartlar Tablosu”

Çalıﬂtaya katılan personelin kurum/kuruluﬂlarının

üzerinde yapılmıﬂtır. Minimum Standartlar

bulundu¤u co¤rafi bölgelere göre da¤ılımı

tablosu, uluslararası uzman tarafından sa¤lanan

incelendi¤inde, çalıﬂtaylara;

“Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin

• Marmara’ dan 30,

Kaliteli Bakım Standartları Rehberi”nden

• Karadeniz’ den 19,

yararlanılarak UDE tarafından geliﬂtirilmiﬂtir.

• ‹ç Anadolu’ dan 65,
• Do¤u Anadolu’ dan 15,

Çalıﬂtaylarda kullanılan temel minimum

• Güneydo¤u Anadolu’ dan 18,

standartlar tablosunda, UDE tarafından engelli

• Akdeniz’ den 16,

çocuklar ve cinsiyet ayrımcılı¤ı ile ilgili ek gösterge

• Ege’ den ise 16

ve karﬂı göstergeler ile kurumsal terminoloji ve

personelin katıldı¤ı görülmektedir.

süreçlere göre bazı özel düzenlemeler yapılmıﬂtır.
5. B‹LG‹ TOPLAMA ARAÇLARI
Çalıﬂtaylarda bilgi toplama aracı olarak; “Ebeveyn

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin

Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin Minimum

Minimum Standartlar Tablosu, her bir standardın

Standartlar Tablosu” kullanılmıﬂtır. Bu tablo

gösterge ve karﬂı göstergeleri ile uygulamaya

UNICEF ve uluslararası uzman tarafından

yönelik ‹htiyaçlar / Öneriler sütunu eklenmesiyle

sa¤lanan Nitelikli Çocuk Bakım Standartları

oluﬂturulmuﬂtur. Söz konusu tablonun ﬂekli ve

Rehberi içeri¤ine dayanılarak oluﬂturulmuﬂtur.

içeri¤i Tablo 4’de verilmiﬂtir.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin Minimum Standartlar Tablosu
Minimum
Standartlar

Göstergeler
Gösterge

‹htiyaçlar / Öneriler

Karﬂı Gösterge

1. …… (Standardın Ana Kategorisi; MESLEK‹ UYGULAMA, PERSONEL, vb.)
1.1.

……

Tablo 4

(Standardın ifadesi)

Standardın
uygulandı¤ına karar
verebilmek için
görülmesi gereken
kanıtlar, standardın
iﬂledi¤ini gösteren,
gözlenmesi olası
örnekler.

Standardın
uygulanmadı¤ına karar
verebilmek için
görülmesi gereken
kanıtlar, standardın
iﬂlemedi¤ini gösteren,
gözlenmesi olası
örnekler.

Standardın
uygulanabilmesi için
gereksinim duyulan
düzenlemeler (yasal,
kurumsal, finansal, vb.)
ve bunlara iliﬂkin
gerçekleﬂtirme
önerileri.
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Çalıﬂtaylarda, katılımcıların gerek standartlara

ekibi tarafından kullanılmıﬂ, uygulamanın

gerekse gösterge ve karﬂı göstergelere iliﬂkin ekleme,

standardize edilmesi bakımından yararlı olmuﬂtur.

çıkarma veya ifade düzenlemeleri ve uyarlamaları

Çalıﬂtayların tümü UDE’ den bir kiﬂi tarafından

“Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin

yönetilmiﬂ, destek ekibiden iki kiﬂi ise raportör

Minimum Standartlar Tablosu” üzerinde, çalıﬂtay

olarak görev yapmıﬂtır.

sırasında katılımcılarla birlikte yapılmıﬂtır. Çalıﬂtay
sırasında ayrıca, her bir standardın hayata

7. B‹LG‹ TOPLAMA YÖNTEMLER‹ / UYGULAMA

geçirilmesi için varsa gereksinim ve gerekliliklere

SHÇEK, Adalet Bakanlı¤ı, Milli E¤itim Bakanlı¤ı ve

iliﬂkin görüﬂ ve öneriler de bu tabloya kayde-

‹çiﬂleri Bakanlı¤ı Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve

dilmiﬂtir. Araﬂtırma ekibi tarafından çalıﬂtaylar
sonrasında tablolarda; kurumlara göre birleﬂtirme,
düzenleme, terminolojik uyum gibi teknik
gerekliliklerle ilgili çalıﬂmalar yapılmıﬂtır. Tabloların
analizi ve yorumlanması bu çalıﬂmalardan sonra
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

6. DESTEK EK‹B‹N‹N OLUﬁTURULMASI VE E⁄‹T‹M‹
Yeni yönteme göre yapılan çalıﬂma, temel olarak
UDE tarafından gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ancak, özellikle
çalıﬂtayların bir an önce ve verimli biçimde
gerçekleﬂtirilmesi amacıyla UDE’nin dıﬂında beﬂ

Jandarma Genel Komutanlı¤ında görev yapan
yönetici, meslek elemanı ve bakım / koruma /
gözetim ve güvenlik personelinin katılaca¤ı bir dizi
çalıﬂtayın yapılması kararlaﬂtırılmıﬂtır. Minimum
standartların geliﬂtirilmesi çalıﬂmasında bilgiler
çalıﬂtaylar yoluyla toplanmıﬂtır.

Çalıﬂtay sonunda çalıﬂmanın içeri¤i, çalıﬂma
koﬂulları ve ekip hakkındaki memnuniyet
düzeylerini de¤erlendirmek amacıyla hazırlanan
form, katılımcılara uygulanmıﬂtır.

kiﬂilik destek ekibi oluﬂturulmuﬂtur. Destek
ekibinde yer alan kiﬂileri, bu alanda çalıﬂan, benzer
araﬂtırma deneyimi olan sosyal çalıﬂmacı ve çocuk

7.1 Çalıﬂtaylar
Çalıﬂma kapsamında, ikiﬂer günlük 14 çalıﬂtay

geliﬂim ve e¤itimi uzmanları arasından seçilmiﬂtir.

gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Çalıﬂtaylara, ebeveyn

Bu ekibe, UDE tarafından iki günlük teorik ve

bakımından yoksun kalan çocuklara hizmet veren

uygulamalı e¤itim verilmiﬂtir. E¤itimden önce UDE,

SHÇEK, Adalet Bakanlı¤ı, MEB-Y‹BO ve ‹çiﬂleri

tüm süreci ve araçları örnekleriyle anlatan bir

Bakanlı¤ı Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve Jandarma

E¤itim El Kitabı hazırlamıﬂtır. El kitabında,

Genel Komutanlı¤ı kurumlarının, do¤rudan çocukla

araﬂtırmanın amacı, araﬂtırmanın kapsamı,

çalıﬂan yönetici, meslek elemanı ve bakım / koruma

yöntemi, ölçme araçları, çalıﬂmanın organizasyonu,

/ güvenlik hizmetleri personeli katılmıﬂtır.

ekip üyelerinin rolleri ve sorumlulukları, kullanılan
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temel tanımlara yer verilmiﬂtir. El Kitabı gerek

Çalıﬂtayların kurumlara göre gerçekleﬂme tarihleri

e¤itim sırasında gerek e¤itim sonrasında destek

ve grup sayıları Tablo 5’de verilmiﬂtir.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
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Çalıﬂtaya Katılan Personelin Kurumları, Grup Sayıları ve Çalıﬂtay Tarihleri
Kurumlar
MEB

ADALET BAKANLI⁄I

Tablo 5

SHÇEK

KOLLUK
(POL‹S ve JANDARMA)

Çalıﬂtay Katılımcıları
Ö¤retmenler
Bakım ve Hizmetli Personel
(Hizmetli, Aﬂçı, Hemﬂire, ﬁoför, Kaloriferci)
Yöneticiler (Y‹BO Müdürleri)
‹nfaz ve Koruma Memurları
Meslek Elemanı
(Sosyal Çalıﬂmacı, Psikolog, Ö¤retmen)
Yöneticiler
(Çocuk Tutukevi ve E¤itim evi ‹kinci Müdürleri)
‹l Müdürleri
Kuruluﬂ Yöneticileri
Meslek Elemanı (Sosyal Çalıﬂmacı, Psikolog,
Çocuk Geliﬂimci, Ö¤retmen)
Bakım Personeli
Yöneticiler (Baﬂ Komiser, Komiser, Üste¤men)
Meslek Elemanı (Sosyal Çalıﬂmacı, Polis Memuru)

Grup

Çalıﬂtayların Tarihleri

1
1

25-26 Haziran 2007
25-26 Haziran 2007

1
1
1

02-03 Temmuz 2007
02-03 Temmuz 2007
05-06 Temmuz 2007

1

05-06 Temmuz 2007

1
1
2

09-10 Temmuz 2007
09-10 Temmuz 2007
16-17 Temmuz 2007

2
1
1

19-20 Temmuz 2007
30-31 Temmuz 2007
30-31 Temmuz 2007

Çalıﬂtaylarda, UDE’den bir kiﬂinin kolaylaﬂtırıcı

ile birlikte tek tek ele alınarak incelenmiﬂ, gösterge

deste¤i ile interaktif grup çalıﬂması yapılmıﬂtır.

ve karﬂı göstergelere eklemeler, çıkarmalar yapılmıﬂ,

Çalıﬂtaylar;

standartlar kurumların ve hizmetlerin özelli¤ine

• Açılıﬂ ve genel bilgilendirme,

göre uyarlanmıﬂtır. Çalıﬂtaylarda ayrıca, katılım-

• ‹nteraktif grup çalıﬂması,

cıların bu standartların hayata geçirilebilmesi için

• De¤erlendirme ve kapanıﬂ,

gerekli olan gereksinim ve gerekliliklere iliﬂkin

olmak üzere üç bölümden oluﬂmuﬂtur.

görüﬂ ve önerileri de alınmıﬂtır. Standartların
uyarlanması ve önerilere iliﬂkin grup kararları,

Açılıﬂ ve genel bilgilendirme bölümünde, açılıﬂ

raportörler tarafından çalıﬂma sırasında kayda

töreni, tanıﬂma gerçekleﬂtirilmiﬂ ve katılımcılara

alınmıﬂtır.

çalıﬂmanın amacı, minimum standartların
kaynakları, uluslararası düzeyde yürütülen

De¤erlendirme ve kapanıﬂ bölümünde, katılım-

çalıﬂmalar, standartların içeri¤i, göstergeler ve karﬂı

cıların çalıﬂtay sürecine ve içeri¤ine iliﬂkin görüﬂ

göstergeler ile çalıﬂma yöntemi ve kullanılacak

ve de¤erlendirmeleri alınmıﬂtır.

araçlar hakkında bilgiler verilmiﬂtir.
Ebeveyn bakımından yoksun çocuklar için
‹nteraktif grup çalıﬂmaları, ortalama 15 kiﬂilik

minimum standartların geliﬂtirilmesi çalıﬂması,

homojen personel grupları ile yürütülmüﬂ ve bu

koordinatör kurum olan SHÇEK’ in tüm katılımcı

gruplara UDE’den bir kiﬂi kolaylaﬂtırıcı olarak

kurumları davet etmesiyle 23-24 Haziran 2008

liderlik yapmıﬂtır. Ebeveyn bakımından yoksun

tarihlerinde, Ankara’da gerçekleﬂtirilen gözden

çocuklar için minimum standartlar tablosu

geçirme ve de¤erlendirme çalıﬂtayı ile

üzerinde 28 standart, gösterge ve karﬂı göstergeleri

tamamlanmıﬂ ve bu çalıﬂtayda da kurumlar

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu
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tarafından bazı revizyonlar gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Minimum standartlara iliﬂkin tablolardaki gösterge
ile karﬂı göstergelerin her biri, farklı de¤erlendir-

7.2 Çalıﬂtay Katılımcılarının De¤erlendirmeleri

melere göre, farklı önem derecelerinde görüle-

Genel olarak, çalıﬂtay katılımcılarının %90’ından

bilirler. Ancak tablolardaki göstergeler, Kaliteli

fazlası çalıﬂmanın içeri¤i, araçlar, kolaylaﬂtırıcılar

Çocuk Bakım Standartları Rehberi do¤rultusunda,

ve çalıﬂma koﬂullarından memnun oldu¤unu

sıralama ve içerik olarak kritik bir önem veya de¤er

belirtmiﬂtir. Zaman düzenlemeleri açısından

sıralamasına tabi tutulmamıﬂ, standardın

bakıldı¤ında ise katılımcıların %69’u bu konuda

uygulandı¤ı ya da uygulanmadı¤ını gösterebilecek,

memnuniyet dile getirirken, katılımcıların %31’i

gözlenebilecek kanıt örnekleri olarak verilmiﬂtir.

çalıﬂma için ayrılan iki günlük süreyi yetersiz

Bu yönüyle de geliﬂtirilmeye açık oldu¤u

buldu¤unu ifade etmiﬂtir.

söylenebilir.

8. ÇÖZÜMLEME, DE⁄ERLEND‹RME VE RAPORLAMA

SHÇEK, Adalet Bakanlı¤ı, MEB ve Kolluk kurumları
(‹çiﬂleri Bakanlı¤ı, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve

8.1 Uyarlanmıﬂ Minimum Standartlar Tabloları

Jandarma Genel Komutanlı¤ı) personeli tarafından

Çalıﬂtaylar tamamlandı¤ında her katılımcı grubun

oluﬂturulan minimum standartlar tabloları;

standartlara iliﬂkin uyarlamalarını ve uygulama
hakkında görüﬂ ve önerilerini içeren “Ebeveyn

• Katılımcıların standartları, göstergeleri ve karﬂı

Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin Minimum

göstergeleri ele alıﬂ ﬂekli ve kapsamına,

Standartlar Tablosu” elde edilmiﬂtir. Bu tablolar

• Katılımcılar tarafından çocuklara iliﬂkin ortaya

kurumlara göre birleﬂtirilmiﬂ ve her kurum/hizmet

konan yaklaﬂımlara,

türü için 28 minimum standarda ait dört genel

• Standartlara iliﬂkin yapılan düzenlemelerin içeri¤i

tablo (SHÇEK, MEB, ADALET ve KOLLUK olmak

ve oda¤ına,

üzere) oluﬂturulmuﬂtur. Bu tablolar, Ulusal Danıﬂma

• Uygulama için ortaya konan problemler ve

Ekibi tarafından gösterge ve karﬂı göstergelerin

önerilere,

içeri¤i korunarak tekrar gözden geçirilmiﬂtir.

• Bu problemler ve önerilerin iliﬂkilendirildi¤i

Tekrarların önlenmesi için gerekli düzenlemeler

kurumsal unsurlara göre ele alınarak analiz

yapılarak “Uyarlanmıﬂ Minimum Standartlar

edilmiﬂtir.

Tablosu” (EK-1) oluﬂturulmuﬂtur.
8.2 De¤erlendirme
Göstergeler ve karﬂı göstergeler; standardın

Minimum standartlar tabloları ;

uygulandı¤ına veya uygulanmadı¤ına kanaat
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getirebilmek için gözlem odaklı kanıtlar olarak ele

Kurum içi ve kurumlar arası tutarlılı¤ı ve farklılıkları

alınmıﬂ, standartların alındı¤ı kayna¤a dayalı

açısından yorumlanıp de¤erlendirilmiﬂtir. Ayrıca

olarak, sonraki durum analizi çalıﬂmaları açısından

konuya iliﬂkin daha önce yapılan uluslararası ve

göstergelerin gözlenebilir olmasına dikkat

ulusal çalıﬂmaları içeren dokümanlardan da

edilmiﬂtir.

yararlanılmıﬂtır.
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Standartların uyarlanması çalıﬂmasında, yapılan

9. ARAﬁTIRMANIN SINIRLILIKLARI

de¤erlendirmelerin kapsamı, çalıﬂma grubuna

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin

dâhil olan personel ile sınırlıdır. Giriﬂ kısmında da

Minimum Standartların Geliﬂtirilmesi çalıﬂması

açıklandı¤ı gibi, bu araﬂtırma temelde nitelliksel

aﬂa¤ıda belirtilen çerçeve ve sınırlar içinde ele

bir çalıﬂmadır. Çalıﬂtay sonucunda elde edilen

alınmalı ve de¤erlendirilmelidir.

sonuçlar, olası uygulamalarda, uyarlanan
minimum standartların içerikleri ve kurumsal

• Minimum standartların içerik de¤erlendirmesi

boyutlarının yorumlanabilmesi açısından

ve uyarlaması, çalıﬂma grubu katılımcılarından

kullanılmıﬂtır.

alınan bilgiler, görüﬂler ve de¤erlendirmelerle
sınırlıdır.

8.3 Raporlama ve Görüﬂ Alma Süreci

• Personel, UDE tarafından belirlenen ölçütlere

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin

göre ilgili kurumlarca seçilmiﬂtir. Bu nedenle

Minimum Standartların Geliﬂtirilmesi Çalıﬂması;

minimum standartlara iliﬂkin uyarlamalarının

• Yasal süreçlere iliﬂkin mevzuat taraması raporu,

de¤erlendirilmesi, ilgili kurumlarca seçilip katılan

• Ebeveyn bakımından yoksun çocuklara sunulan

personelin yansıttı¤ı görüﬂler, gözlemler ve verdi¤i

hizmetlere yönelik uyarlanmıﬂ minimum

bilgiler ile sınırlıdır.

standartları ve

• Kolluk kurumlarından iki çalıﬂtaya toplam 40

• Minimum standartların uyarlama sürecini içeren

kiﬂinin katılımı öngörülmüﬂ ve planlanmıﬂtır. Ancak

çalıﬂma raporu olmak üzere üç temel çıktıyı

çeﬂitli görevlendirmeler, tayin dönemi olması gibi

kapsamaktadır.

nedenlerle, 12’si Emniyet’ ten, 2’si Jandarmadan
olmak üzere katılımcıların sayısı 14 olarak

Çalıﬂma planına göre, bu ilk taslak rapor ve ekleri,

gerçekleﬂmiﬂtir. Bu 14 personelin 9’u meslek

‹ngilizce’ ye çevrilerek uluslararası uzmanlara

elemanı olup tümü Emniyet Genel Müdürlü¤ü

gönderilmiﬂ, geribildirimleri ve katkıları alınmıﬂtır.

Çocuk ﬁubeleri hizmetlerinde çalıﬂanlardır.

Bu geribildirimler do¤rultusunda, düzenlenerek

Jandarma Genel Komutanlı¤ı Jandarma Çocuk

ikinci taslak hazırlanmıﬂ ve çalıﬂmaya taraf olan

Merkezlerinden (JANÇOM) uzman gruba herhangi

kurumların görüﬂ ve önerilerine sunulmuﬂ-

bir katılım olamamıﬂtır. Kolluktan yönetici gruba

tur.Kurumlardan gelen görüﬂ ve öneriler

katılan 5 personelin de 3’ü Polis Çocuk ﬁubesi

do¤rultusunda rapor düzenlenmiﬂtir.

yöneticisi, 2’si JANÇOM yöneticisidir.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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III. M‹N‹MUM STANDARTLAR
Bu bölümde, BM tarafından UNICEF’in teknik

sunan programlarda çocu¤un yüksek yararı ön

deste¤i ile geliﬂtirilen ve uluslararası düzeyde kabul

planda tutulmaktadır. Kurumsal unsurları ve

gören 28 minimum standardın ülke koﬂullarına

bunlara iliﬂkin hizmetleri kapsayan mesleki

uyarlanması çalıﬂması sunulmuﬂtur. Ebeveyn

uygulama ana baﬂlı¤ı kapsamında;

bakımından yoksun çocuklara hizmet veren

• Çocu¤un yüksek yararına uygun amaç ve

kurumların uymaları gereken minimum

hedeflerinin varlı¤ı,

standartlar, ilgili kurumların yönetici, meslek

• Çocuk koruma politikaları

elemanı ve destek personeli ile yapılan 14

• Çocuk koruma politikalarının uygulanması,

çalıﬂtayda tartıﬂılarak ülke koﬂullarına

• Hizmete yönlendirme ve kabul

uyarlanmıﬂtır. Minimum standartlar;

• Çocu¤a sunulacak hizmetlerin uygulanmasına

1. Mesleki Uygulama

yönelik planlama,

2. Kiﬂisel Bakım

• Uygulama planlarının gözden geçirilmesi,

3. Personel

• Hizmet süreci ve sonrasına ait hizmetler

4. Kaynaklar

minimum standartları olmak üzere yedi standart

5. Yönetim

bulunmaktadır.

olmak üzere beﬂ

ana baﬂlık altında ele

alınmaktadır.
Beﬂ ana baﬂlık altında ele alınan 28 standart;
• Standardın tanımı,
• Göstergeler,
• Karﬂı göstergeler

STANDART 1.1: AMAÇ VE HEDEFLER
Tüm çocuk bakım/koruma/gözetim programlarının,
kendisine temel oluﬂturan özel amaç ve hedeflerini, neden
var oldu¤unu ve neyi yapmayı hedefledi¤ini içeren, ihtiyaca
göre güncellenen, yazılı bir belge vardır.

olarak incelenmiﬂ ve uyarlanmıﬂtır.

Kurumsal çocuk bakımı ve di¤er alternatif

Uyarlanmıﬂ Minimum Standartlar Tablosunda;

modellerin, çocu¤un yüksek yararını amaçlaması

standart tanımında, gösterge ve karﬂı göstergelerde

gerekmektedir. Program, daha geniﬂ çapta ilgili

yapılan uyarlamalar ‹TAL‹K olarak gösterilmiﬂtir.

kurumun çocuk bakımı politikası, ulusal yasalar

Gösterge ve karﬂı gösterge bölümlerinde, az da

ve taraf olunan uluslararası sözleﬂmeler

olsa kuruma özgü ifadelere yer verilmiﬂ, bu tür

çerçevesinde uygulanmalıdır. Her bir programın,

ifadeler parantez içinde kurum adını geçirmek

çocuklara bireysel olarak neler sa¤layabilece¤ine

suretiyle ayrıﬂtırılmıﬂtır. Örne¤in sadece SHÇEK

iliﬂkin gerçekçi hedef ve amaçlarının yazılı oldu¤u

kurumları için geçerli olan bir gösterge ve karﬂı

bir belgesinin bulunması, özellikle önem

gösterge, ifadenin sonuna (SHÇEK) ifadesi yazılarak

kazanmaktadır. Bunların yapılabilmesi için

vurgulanmıﬂtır.

kurum/kuruluﬂun felsefesinin paydaﬂlarla birlikte
geliﬂtirilmesi, personelin bu felsefeyi anlaması ve
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1. MESLEK‹ UYGULAMA

kabul etmesi, çocu¤un yüksek yararının

Ebeveyn bakımından yoksun, devletin bakımı,

gözetilmesi ve desteklenmesi amaç ve hedefler

koruması ve gözetimi altındaki çocuklara hizmet

standardı açısından önem taﬂımaktadır.
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Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

Amaç ve hedefler minimum standardının uyarlanması için yapılan çalıﬂmaların sonucunda ortaya

Tablo 6

çıkan göstergeler ve karﬂı göstergeler aﬂa¤ıda verilmiﬂtir:
Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Programın, çocuklar ve personel dâhil tüm ilgili
di¤er tarafların katkısıyla geliﬂtirilmiﬂ, gözden geçirilmiﬂ
ve net bir ﬂekilde ifade edilmiﬂ bir felsefesi /çalıﬂma
ilkeleri ve öncelikleri vardır.

•Çocuk bakım programının amaç ve hedeflerinin
bulundu¤u hiç bir belge yoktur.
•Çocuk bakım/ programının amaç ve hedeflerinin
bulundu¤u, genel mevzuat dıﬂında, hiç bir belge yoktur.

•Programın amaç ve hedefleri, tüm hizmet
birimlerinde bilinir ve anlaﬂılır.

•Bir amaç ve hedef belgesi vardır; ancak yeterince
bilinmemektedir.

•Personel bu felsefeyi anlar ve onu temel alarak
çalıﬂmayı kabul eder.

•Bir amaç ve hedef belgesi vardır; ancak yazılı belgenin,
de¤erler ve ilkeler hakkında hiçbir yorumu yoktur.
•Uygulama, belirtilen amaçlardan ya farklıdır ya da onlarla
çeliﬂir.

•Programın çalıﬂma ilkeleri, öncelikleri ve felsefesi ile
çocu¤un yüksek yararı ve hakları birbirini destekler.

•Yazılı amaç ve hedef belgesi, çocu¤un yüksek yararını ve
haklarını yansıtmamaktadır.
•Mevzuatta, amaç ve hedefler hakkında belirsizlikler ya
da tutarsızlıklar vardır.

•Amaç, hedef, ilke ve öncelik bakımından do¤rudan
çocu¤a hizmet sunan her kurumun/kuruluﬂun özel
amaç / hedef / ilke ve öncelikleri vardır.
•Amaç ve hedefler kurum / kuruluﬂun hizmet verdi¤i
yerel çevrenin ve hedef kitlenin, gereksinimleri ve özel
koﬂulları göz önünde tutularak belirlenmiﬂtir.

•Do¤rudan çocu¤a hizmet veren kurum/kuruluﬂun, kendi
hizmet özelliklerine ve hedef kitlesinin özgün ihtiyaçlarına
uygun amaç / hedef / ilke ve öncelikleri yoktur.

•Kurum/kuruluﬂun amaç ve hedefleri oluﬂturulurken,
bakım/koruma /gözetim/infaz personeli, di¤er personel
ve çocukların görüﬂleri alınır.

•Bakım/koruma/gözetim/infaz personeli, di¤er personel
ve çocuklar, hedeflerin ve amaçların oluﬂturulmasında söz
sahibi de¤ildirler.

•Amaç ve hedefler belgesi, çocu¤un anlayaca¤ı
biçimde (görsel, iﬂitsel, vb) hazırlanmıﬂtır ve çocuk bu
belgede yer alan amaç ve hedefleri bilir.

•Bir amaç ve hedef belgesi vardır; ancak çocuklar ya ondan
habersizdir ya da onu anlamalarına yeterli destek verilmemektedir.

•Hem yetiﬂkin hem de çocuk bölümünün bulundu¤u
kapalı ceza infaz kurumlarında, çocuklara yönelik
ayrıﬂtırılmıﬂ amaç ve hedefler vardır (ADALET).

•Hem yetiﬂkin hem de çocuk bölümünün bulundu¤u
kapalı ceza infaz kurumlarında çocuklara yönelik
ayrıﬂtırılmıﬂ program, amaç ve hedefler yoktur (ADALET).

Katılımcıların De¤erlendirme ve Önerileri

belgeler oldu¤unu, bu belgelerin ço¤unlukla

Amaç ve Hedefler minimum standardı genel olarak

mevzuat olarak algılandı¤ını belirterek, programın

de¤erlendirildi¤inde, çalıﬂtaylara katılan personel;

genel amaç ve hedeflerinin tüm hizmet

• Kurum/kuruluﬂlar açısından merkezi yönetim

birimlerinde anlaﬂılır olması,

düzeyinde amaç, hedef, ilke, felsefeyi yansıtan

• Amaç ve hedeflerin, kurum/kuruluﬂun hizmet
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verdi¤i yerel çevre ve hedef kitlenin, gereksinimleri

Milli E¤itim Bakanlı¤ına ba¤lı kurumlarda çalıﬂan

ve özel koﬂulları göz önünde tutularak belirlenmesi,

personel de,

• Kurumun / kuruluﬂun özelleﬂtirilmiﬂ amaç ve

• E¤itime iliﬂkin amaç ve hedeflerin bakım ve

hedefler ile ilke ve önceliklere sahip olması,

koruma hizmetlerine göre daha fazla ön planda

• Amaç ve hedefleri ifade eden yazılı belgeler

oldu¤una dikkat çekmiﬂtir.

hazırlanırken, kurum / kuruluﬂun farklı kadrolarındaki personel ile çocuklar ve ailelerinin

Amaç ve Hedefler minimum standardının

katılımının sa¤lanması,

uygulama-lara tam olarak yansıtılabilmesi

• Amaç ve hedeflere iliﬂkin belgelerin çocu¤un

açısından çalıﬂtaylara katılanlar;

anlayaca¤ı biçimde (görsel, iﬂitsel, vb) hazırlanmıﬂ

• Amaç ve hedeflerin, de¤iﬂimlere ve kurum/kuruluﬂ

olması,

farklılıklarına uygun olarak güncellenmesi,

• Kurum/kuruluﬂlardaki tüm uygulamaların

• Uygulama talimatlarının amaç ve hedeflerle

mevzuatta belirtilen genel amaç ve hedefler

iliﬂkilendirilmesi,

temelinde yapılıp, denetlenmesi,

•Özel amaç ve hedeflerin geliﬂtirilmesi için

• Amaç ve hedefleri ifade eden yazılı belgelerde

personele e¤itim verilmesi,

yer alan hususların yerine getirilmesinde, ilgili

• Çocukların amaç ve hedefleri anlamasına destek

kurum / kuruluﬂlar arasında eﬂgüdümün daha

sa¤lanması ile ilgili öneriler dile getirmiﬂtir.

fazla desteklenmesi,
• Amaç ve hedefleri ifade eden yazılı belgelerin

STANDART 1.2: ÇOCUK KORUMA POL‹T‹KASI

izlenip de¤erlendirilerek belirli aralıklarla yeniden
gözden geçirilmesi,
• Personelin, kurum/kuruluﬂun amaç ve hedefleri
ile kendi görevini iliﬂkilendirmesinde bilinçlendirilmesi,
• Kurum / kuruluﬂun amaç ve hedeflerinin

Çocuklara yönelik tüm programlar, çocukların
korunmasına iliﬂkin ulusal ve uluslar arası hukukun
koymuﬂ oldu¤u standartları yansıtan yazılı bir politikaya
sahiptir. Bu politikalar çocu¤un ihmal ve istismara
u¤radı¤ını veya u¤ramakta oldu¤unu ya da risk altında
oldu¤unu belirleyen, personel için yol gösteren usul ve
esasları içerir.

kamuoyuna daha fazla anlatılması hususlarına
dikkat çekmiﬂ ve bu hususlarla ilgili gösterge ve

Koruma programlarında yer alan çocukların ço¤u

karﬂı göstergeler oluﬂturmuﬂtur.

daha önce evde, geçici bakım yerlerinde veya
sokakta yaﬂarken ihmal ve istismara u¤ramıﬂ
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Bunların dıﬂında Adalet Bakanlı¤ına ba¤lı

olabilir. Çocuk bakım programlarının, bir taraftan

kurumlarda çalıﬂan personel;

çocuklara destek sa¤laması, di¤er taraftan da bu

• Hem yetiﬂkin hem de çocuk bölümünün

tür ihmal ve istismarı ortaya çıkaracak ve onları

bulundu¤u kapalı kurumlarda çocuklara yönelik

ilgili makamlara bildirecek ﬂekilde ahlaki ve mesleki

ayrıﬂtırılmıﬂ amaç ve hedefler olması gerekti¤ine,

sorumluluklarının bulunması gerekmektedir.

• Aynı kurum çatısı altında birbirinden farklı hedef

Personel ihmal ve istismar davranıﬂlarının tespiti

gruplarına hizmet verilmesi durumunda bu

ve bu duruma karﬂı gere¤inin nasıl yapılaca¤ı

ayrıﬂtırmanın önemli oldu¤una vurgu yapmıﬂtır.

konusunda net bir bilgiye sahip olmalı ve durumu
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ilgili yerlere bildirme konusundaki sorumluklarını
iyice bilmeli ve bunu yaparken gerek kendilerinin
gerekse çocukların korunaca¤ı konusunda emin
olmalıdır. Bunun yapılabilmesi için yazılı bir çocuk
koruma politikasının, süreçlerinin ve rehberinin
bulunması; personelin çocuk koruma politikası

Tablo 7

hakkındaki yasal düzenlemeleri ve süreçleri bilmesi;

çocukların bakım ve koruma politikaları hakkında
bilinçlendirilmesi, bu standart açısından önem
taﬂımaktadır.
Çocuk Koruma Politikası minimum standardının
uyarlanması için yapılan çalıﬂmaların sonucunda
ortaya çıkan göstergeler ve karﬂı göstergeler aﬂa¤ıda
verilmiﬂtir:

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Hangi usullerin kim tarafından uygulanaca¤ını
gösteren, çocuk koruma ve istismarına iliﬂkin yazılı
bir politika vardır.

• ‹hmal, istismar ve suiistimal durumları ile ilgilenmek için
hiç bir yazılı politika, belirlenmiﬂ usuller ve esaslar yoktur.

• Çocuk koruma politikasında; istismarın, fiziksel,
duygusal, cinsel vb. çeﬂitli ﬂekillerde olabilece¤i yer
alır.

• Çocuk koruma politikasında; istismarın, fiziksel, duygusal,
cinsel vb. çeﬂitli ﬂekillerde olabilece¤i yer almaz.

• Çocuk koruma politikasında; istismarın,
kuruma/kuruluﬂa gelmeden önce ve
kurumda/kuruluﬂta bakım/koruma/gözetim/infaz
altında iken olabilece¤i yer alır.

• Çocuk koruma politikasında; istismarın, kuruma/kuruluﬂa
gelmeden önce ve kurumda/kuruluﬂta
bakım/koruma/gözetim/infaz altında iken olabilece¤i yer
almaz.

• Çocuk koruma politikasında istismarın personel,
çocuklar veya di¤er yetiﬂkinler tarafından yapılabilece¤i
yer alır.

• Çocuk koruma politikasında istismarın personel, çocuklar
veya di¤er yetiﬂkinler tarafından yapılabilece¤i yer almaz.

• Çocukların ihmal ve istismardan korunmasına
yönelik iﬂlevsel ve açıkça tanımlanmıﬂ mekanizmalar
vardır.

• Çocukların ihmal ve istismardan korunmasına yönelik
herhangi bir mekanizma yoktur.
• Programlar ya da uygulanan politikalar, personelin çocuk
ihmal ve istismarı konusunda uygun müdahalede
bulunmasını engeller.

• Personel, (özellikle çocukla birebir çalıﬂan personel),
çocuk ihmal veya istismara u¤radı¤ında veya u¤rama
olasılı¤ı oldu¤unda bu durumu teﬂhis edebilme bilgi,
yetene¤ine sahiptir ve çocuklara zamanında, uygun
ﬂekilde, nasıl müdahale edece¤ini bilir.

• Çocukların ihmal ve istismardan korunmasına yönelik
herhangi bir mekanizma yoktur.
• Personel, (özellikle çocukla birebir çalıﬂan personel), çocuk
ihmal veya istismara u¤radı¤ında veya u¤rama olasılı¤ı
oldu¤unda bu durumu teﬂhis edebilme bilgi, yetene¤ine
sahip de¤ildir ve çocuklara zamanında, uygun ﬂekilde, nasıl
müdahale edece¤ini bilmez.
• Personel, ihmal ve istismar konularının, fazlasıyla üzerinde
durmaları gereken bir konu oldu¤unu görmez.

• Personel durumu bildirebilmek ve yardım istemek
için, çocuk ihmal ve istismarına iliﬂkin hukuki ve
kurumsal esasları ve iﬂleyiﬂi anlar ve anlatabilir.

• Personel, çocuk ihmal ve istismarına iliﬂkin mevzuattan
haberdar de¤ildir.
• Kurum/kuruluﬂlarda personel ihmal ve istismar
konusunda hak ve sorumluluklarının bilincinde de¤ildir.
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Tablo 7 (devam)
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel, engelli çocukların ihmal ve istismar riskinin
daha yüksek oldu¤unun bilincinde olarak önlem alır.

• Programlar ihmal ve istismar açısından engelli çocuklara
özel önlemleri içermez.

• Çocuklar bu usullerin kısmen de olsa farkındadır ve
bunların bazılarını açıklayabilir.

• Çocuklar ihmal ve istismardan konusunda bilinçsizdir.

• Bakım/koruma/gözetim/infaz personelinin çocuk
ihmal ve istismarı konusundaki görüﬂleri yöneticiler
tarafından dikkate alınır.

• Personel, ma¤dur edilmekten veya tehdit edilmekten
korktu¤u için, ya program çerçevesinde yaﬂanan ihmal ve
istismar hakkında endiﬂelerini bildirmek için kendilerini
yeterince güven içinde bulmaz ya da bilinçli olarak bu
bilgiyi saklar.

• Kurum/kuruluﬂlara çocuklar yerleﬂtirilirken, çocuk
tanımına uygun yaﬂ ve fiziksel özellikler dikkate alınır.

• Kurum/kuruluﬂlara çocuklar yerleﬂtirilirken, çocuk
tanımına uygun yaﬂ ve fiziksel özellikler dikkate alınmaz.

• Personel ve çocuklar arasında güven ortamı vardır.

• Personel ve çocuklar arasında güven ortamı yoktur.

• Uçucu, uyuﬂturucu madde ba¤ımlısı tutuklu ve
hükümlü çocuklar, tedavi edildikten sonra kurumlara
yerleﬂtirilir (ADALET).

• Uçucu, uyuﬂturucu madde ba¤ımlısı tutuklu ve hükümlü
çocuklar, tedavi edilmeden kurumlara yerleﬂtirilir (ADALET).

• ‹hmal ve istismarla ilgili bir psiko-sosyal müdahale
programı ve bu programa iliﬂkin uygulama rehberi
vb belgeler vardır. Bu programın uygulanması
konusunda personel e¤itim almıﬂtır.

• ‹hmal ve istismara u¤rayan veya eden çocukların
iyileﬂtirilmelerine yönelik herhangi bir uygulama yoktur.
• ‹hmal ve istismara u¤ramıﬂ veya u¤rayabilecek çocukların
özel gereksinimleri bilinmez.

• ‹stismar etti¤i kesinleﬂen personelin iﬂine son verilir.

• ‹stismar etti¤i kesinleﬂen personeli iﬂine son verilmez.

Katılımcıların De¤erlendirme ve Önerileri

• ‹stismar eden personel tespit edildi¤inde iﬂine

Çocuk Koruma Politikası minimum standardı genel

derhal son verilmesi,

olarak de¤erlendirildi¤inde, çalıﬂtaylara katılan

•‹hmal ve istismarı ortaya çıkarma ve önlemede

personel;

kurum/kuruluﬂ yöneticilerinin daha fazla inisiyatif

• ‹hmal ve istismarla ilgili bir psiko-sosyal müdahale

alabilmesi,

programlarının önemi,

•‹hmal ve istismar olasılı¤ı açısından engelli

• Personelin her türlü ihmal ve istismarın (cinsel,

çocuklara daha fazla dikkat edilmesi,

fiziksel, sosyal, duygusal) sosyal yönleri hakkındaki

•‹stismara maruz kalan kız çocuklara, müdahale

anlayıﬂ ve duyarlılıklarının artırılması için

sürecinde kadın personelin eﬂlik etmesi,

desteklenmesi,

•Bakım/koruma/gözetim/infaz personelinin, çocuk

• Çocukla bire bir çalıﬂan personelin, bir çocuk

ihmal ve istismarı konusundaki görüﬂlerinden

ihmal veya istismara u¤radı¤ında veya u¤rama

yararlanılması,

olasılı¤ı oldu¤unda bu durumu teﬂhis edebilme

•Personel ve çocuklar arasındaki güven ortamının

bilgi ve becerilerine sahip olması,

bozulmaması,
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•Bir disiplin yöntemi olarak ﬂiddete baﬂvurma

•Personelin ihmal ve istismar konusunda sürekli

olasılı¤ını ortadan kaldırmak için, e¤itici ve geliﬂtirici

e¤itimler alması,

davranıﬂ yönetimi yöntemleri hakkında bilgi ve

•Çocukların bu konuda bilinçlendirilmesi,

becerilerin kazandırılması,

•Yerleﬂtirme sırasında çocukların sorunlarının ve

•‹hmal ve istismarı rapor etme konusunda,

fiziksel özelliklerinin dikkate alınması,

kurumsal süreçlere iliﬂkin olarak personelin daha

•Özel ilgi gerektiren çocuklar için ihtisaslaﬂmıﬂ

fazla bilgilendirilmesi,

kurumlar oluﬂturulması,

•Çocuktan çocu¤a istismarın önlenmesinde,

•Kurum/kuruluﬂların binalarının fiziksel

çocukların yaﬂ ve fiziksel geliﬂim düzeyine uygun

yetersizliklerinin ve personel yetersizliklerinin

yerleﬂtirmenin yapılması,

giderilmesi ile ilgili öneriler dile getirmiﬂtir.

•Özel destek gerektiren çocukların yeterli deste¤i
alabilecekleri kurum/kuruluﬂlarda kalmalarının
sa¤lanmasının kendileri ve di¤er çocuklar için daha
olumlu sonuçlar yarataca¤ı,
•Çocukların ve personelin baskı görmeden, güven
içinde ﬂikâyette bulunacakları bir sistemin gerekli
oldu¤u ve var olan sistemlerin etkin biçimde
kullanılmasının teﬂvik edilmesi,
•Çocukların damgalanmasının ve istismar
edilmelerinin önlenmesi açısından, çevrenin
kurum/kuruluﬂ hakkındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması,
hususlarına dikkat çekmiﬂ ve bu hususlarla ilgili
gösterge ve karﬂı göstergeler oluﬂturmuﬂtur.
Bunların dıﬂında Adalet Bakanlı¤ına ba¤lı
kurumlarda çalıﬂan personel;
•Çocu¤un, kanunla ihtilaf durumuna karﬂın de¤erli
ve önemli görülmesine,

STANDART 1. 3. ÇOCUK KORUMA UYGULAMASI
Personel, çocu¤un ihmal ve istismara u¤rad›¤›n› veya
u¤ramakta oldu¤unu ya da bu aç›lardan risk alt›nda
oldu¤unu teﬂhis etme ve do¤ru ﬂekilde müdahalede
bulunmas›n› sa¤layacak ﬂekilde çocu¤un bak›m›n› /
korunmas›n› / gözetimini / infaz›n› gerçekleﬂtirir.

Çocu¤un ihmal ve istismardan korunmas›, ihmal
ve istismara u¤rad›¤›nda durumun teﬂhis edilmesi
ve do¤ru müdahalede bulunulmas› çocuklar›n
yüksek yarar› aç›s›ndan önemlidir. Ebeveyn
bak›m›ndan yoksun çocuklarla ilgili olan personel,
çocuklarla olan iliﬂkilerinden dolay›, istismar›n
ortaya ç›kar›lmas› ve çocu¤un desteklenmesi
konusunda özel bir potansiyele sahiptir. Personelin,
ihmal ve istismara u¤ram›ﬂ çocuklarla ilgili usul
ve esaslarla birlikte, istismar› tespit edecek ve
olumlu yönde müdahalede bulunulmas›n›
sa¤layacak bilgi ve becerilerle donat›lm›ﬂ olmalar›
da gerekmektedir. Bunun yap›labilmesi için ihmal

•Uçucu, uyuﬂturucu madde ba¤ımlısı tutuklu ve

ve istismar ile ilgili raporlama sisteminin olmas›,

hükümlü çocukların, tedavi

personelin istismar iﬂaretlerine duyarl› olmas› ve

edildikten sonra kurumlara yerleﬂtirilmesine vurgu

ne yapaca¤›n› bilmesi, kurumda istismara karﬂ›

yapmıﬂlardır.

yap›lan düzenlemelerin çocuklar›n izole edilme
olas›l›¤›n› azaltmas›, personel için stresi azaltma,

Çocuk koruma politikası minimum standardının

dinlenme vb. konularda stratejilerin olmas› çocuk

uygulamalara tam olarak yansıtılabilmesi açısından

koruma uygulamas› standard› aç›s›ndan önem

çalıﬂtaylara katılanlar;

taﬂ›maktad›r.
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Çocuk koruma uygulamas› minimum standard›n›n uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda

Tablo 8

ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel, istismar›n var oldu¤unu gösteren iﬂaretler
hakk›nda bilgili, bunlara karﬂ› duyarl›d›r ve do¤ru
tepki verir.

• Personel, yaﬂanmakta olan bir ihmal ve istismar› izleyen
veya bunun sonucu olarak ortaya ç›kabilecek sorunlar›n
fark›nda de¤ildir. ‹stismar›n varl›¤›n› veya ortaya ç›kabilecek
sorunlar› küçümseme e¤ilimi vard›r.

• Personel ve ilgililer, çocuklar›n ihmal ve istismara
u¤ram›ﬂ oldu¤una dair makul gerekçeler olmas›
halinde, çocuktan sorumlu mercie veya (çocu¤un
yüksek yarar›na uygun olmas› durumunda) kolluk
birimlerine ihbarda bulunur.

• Personel, ihmal ve istismar›n yetkililere ihbar edilmesini
kendi sorumluluklar› olarak görmez.

• Personel, politikalar› dâhilinde belirlenmiﬂ usuller
ve esaslar hakk›nda bilgi sahibidir ve buna göre hareket
edeceklerini belirtir.

• Personel ihmal ve istismar› önleme ve müdahale etme
konusunda bilgisiz ve yetersizdir.
• Çocuklarda ihmal ve istismar belirtileri görülür.

• Personel ihmal ve istismara u¤ram›ﬂ çocuklar›n
gösterdi¤i ortak davran›ﬂlar›n fark›ndad›r.

• Personel ihmal ve istismara u¤ram›ﬂ çocuklar›n gösterdi¤i
ortak davran›ﬂlar›n fark›nda de¤ildir.

• Personel cinsel yoldan bulaﬂan hastal›klar›n belirtileri,
iﬂaretleri hakk›nda bilgi sahibidir.

• Personel cinsel yoldan bulaﬂan hastal›klar›n belirtileri,
iﬂaretleri hakk›nda bilgi sahibi de¤ildir.

• Personel ihmal ve istismar konusunda hizmet içi
e¤itim alm›ﬂt›r.

• Personel ihmal ve istismar konusunda uygun bilgi, beceri
ve özellikler geliﬂtirmek için teﬂvik edilmez.

• Personelin iﬂ yo¤unlu¤u ve yorgunlu¤una karﬂ›
sistemli uygulamalar (mola, dinlenme saatleri vb.)
yap›land›r›lm›ﬂt›r ve uygulanmaktad›r.

• Personelin iﬂ yo¤unlu¤u ve yorgunlu¤una karﬂ› herhangi
bir sistemli ve düzenli uygulama (mola, dinlenme saatleri
vb.) yoktur.

• ‹hmal ve istismara u¤rayan ve uygulayan çocuklar›n
iyileﬂtirilmelerine yönelik hizmet ve uygulamalar
vard›r.

• ‹hmal ve istismara u¤rayan ve /veya uygulayan
çocuklar›n iyileﬂtirilmelerine yönelik hizmet ve uygulamalar
yoktur.

• ‹hmal ve istismara u¤ram›ﬂ çocu¤un ikinci kez
örselenmemesi için gerekli önlemler al›n›r.

• Personel, çocu¤a, hoﬂa gitmeyen fiziki temaslarda bulunur
veya çocu¤un baﬂ›na gelmiﬂ bir istismar olay›n› tekrar
tekrar gündeme getirir, uluorta konuﬂur.

• Hükümlü ve tutuklu k›z ve erkek çocuklar
yetiﬂkinlerden ayr› tutulur (ADALET).

• Ceza infaz kurumlar›nda çocuklar, yetiﬂkin mahkûm
veya tutuklularla birlikte kal›r (ADALET).

• Kurum/kuruluﬂta çocuklar aç›s›ndan yüksek ihmal
ve istismar riski içeren ortam ve durumlar için gerekli
önlemler al›nm›ﬂt›r (hasta, engelli, çocuklar›n bak›ld›¤›
ortamlar, çocuklar›n giysisiz olabilece¤i mekânlar,
banyo, oda vb. yerler ile yetiﬂkinlerin ve büyük
çocuklar›n küçük çocuklarla birlikte bulundu¤u izole
ortamlar).

• Çocuklar›n banyoda, tuvalette veya giysisiz olma olas›l›¤›
yüksek di¤er durumlarda ya da kendilerinin yaln›z kalmay›
istedikleri durumlarda, yeterince mahremiyet ve güvenlik
olanaklar› yoktur.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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Tablo 8 (devam)

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Kurum/kuruluﬂta ﬂiddet bir disiplin sa¤lama yöntemi
olarak kullan›lmaz.

• Kurum/kuruluﬂlarda ﬂiddet bir disiplin yöntemi olarak
kullan›l›r.

• Çocuklar›n kurumda bulundu¤u sürece koruma ve
güvenliklerini izleyecek mekanizma vard›r.

• Çocuklar›n kurum/kuruluﬂta bulunduklar› sürece koruma
ve güvenliklerini izleyen herhangi bir önlem veya
mekanizma yoktur.

• Kurum/kuruluﬂlarda ﬂikâyet kutular› vard›r ve
iﬂlevseldir.

• Kurum/kuruluﬂta ﬂikâyet kutular› yoktur veya varsa da
iﬂlevsel de¤ildir.

• Çocuklar haklar›n› bilir, kurallar›n kendi haklar›n›
korumak amaçl› oldu¤unu fark›ndad›r.

• Çocuklar, haklar›n›n ve kurum/kuruluﬂta kurallar›n kendi
haklar›n› korumaya yönelik oldu¤unun fark›nda de¤ildirler.

• ‹hmal ve istismar›n önlenmesi ve müdahale
edilmesinde kurum ile çocu¤un ailesi veya bak›m ve
gözetiminden sorumlu kiﬂiler aras›nda iﬂbirli¤i vard›r.

• ‹hmal ve istismar çocu¤un ailesinden veya bak›m ve
gözetiminden sorumlu kiﬂilerden gizlenir.

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu hususlarla ilgili

Çocuk Koruma Uygulamas› minimum standard›

gösterge ve karﬂ› göstergeler oluﬂturmuﬂtur.

genel olarak de¤erlendirildi¤inde, çal›ﬂtaylara
kat›lan personel;

Bunlar›n d›ﬂ›nda Adalet Bakanl›¤›na ba¤l›

• Çocuklar›n kurumda bulundu¤u sürede koruma

kurumlarda çal›ﬂan personel;

ve güvenliklerini izleyecek mekanizmalar›n olmas›,

• Soruﬂturma sürecinde çocu¤un ikinci kez

• Kurum/kuruluﬂlarda ﬂikâyet kutular›n›n etkili ve

örselenmemesi için destek olunmas›na,

iﬂlevsel biçimde kullan›lmas›,

• Hükümlü ve tutuklu k›z ve erkek çocuklar›n

• Kurallar›n çocuklar›n haklar›n› korumak amac›

yetiﬂkinlerden ayr› tutulmas›na vurgu yapm›ﬂlard›r.

ile konuldu¤u hakk›nda daha fazla bilinç

Ayr›ca Milli E¤itim Bakanl›¤› personelinin

geliﬂtirilmesi,

ço¤unlu¤u da,

• Personelin ihmal ve istismar› belirleme ve önleme

• Yat›l› ilkö¤retim bölge okullar›nda olumlu ve

hakk›nda daha fazla bilgilendirilmesi,

geliﬂtirici disiplin yöntemleri ile çocuklar için

• ‹hmal ve istismara etkin biçimde müdahale

güvenlik ve gözetim mekanizmalar›n›n

edilmesi ve tamamen önlenmesi için kurum ile

geliﬂtirilmesi gere¤ine dikkat çekmiﬂtir.

çocu¤un ailesi aras›nda etkili ve sürekli bir
iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi,

Çocuk koruma uygulamas› minimum standard›n›n

• Hem ihmal ve istismara u¤rayan hem istismar

uygulamalara tam olarak yans›t›labilmesi aç›s›ndan

eden çocuklar için iyileﬂtirme ve destek

çal›ﬂtaylara kat›lanlar;

programlar›n›n uygulanmas›na a¤r›l›k verilmesi,

• Koruma, önlem alma ve müdahale etme

• ‹hmal ve istismar olgular›n›n kay›t alt›na al›nmas›

konular›nda kurumlar aras› iﬂleyiﬂin h›zl› olmas›

iﬂlemlerinde standart formlar›n geliﬂtirilip

amac›yla net kurallar ve ölçütler belirlenmesi,

kullan›lmas›,

• Personelin çal›ﬂma koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi,

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu
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özellikle çal›ﬂma saatlerinin mevzuat çerçevesinde

önemlidir. Bu nedenle baﬂlang›çta çocuklar›n

düzenlenmesi,

ailelerinden ayr›lmalar›n› önlemek için dikkatli bir

• Hizmet içi e¤itimin kalitesinin art›r›lmas›,

araﬂt›rma yapmak, program hakk›nda çocu¤un

• Nitelikli ve yeterli say›da personelin istihdam

akl›na gelebilecek sorular› yan›tlamak ve çocukla

edilmesi ve desteklenmesi,

beraber bu sorular› araﬂt›rmak ve çocu¤un

• ‹hmal ve istismara u¤rayan çocu¤a, bu konuda

durumunu basit bir ﬂekilde çözüme ulaﬂt›rmak

özel uzmanl›¤› olan personelin müdahale etmesi,

gerekmektedir. Bunlar›n yap›labilmesi için hizmete

• Toplumun bilgilendirilerek kurum/kuruluﬂlara

giriﬂ için bir kabul sürecinin olmas›, hizmete

ve personele bak›ﬂ aç›s›n›n olumluya yönlen-

yönlendirilen çocuklara ve ailelere gerekli tüm

dirilmesi ile ilgili öneriler dile getirmiﬂtir.

bilgilerin verilmesi, hizmete al›nan çocuklar›n
de¤erlendirmelerinin yap›larak gereksinimlerinin

STANDART 1.4. H‹ZMETE YÖNLEND‹RME VE

tan›mlanmas›, çözümlenmesi ve raporlanmas›,

KABUL

çocuk ve tüm ilgililerin haklar›n, sorumluluklar›n,

Çocuk ve/veya ailenin, bak›m/koruma/gözetim/infaz
hizmetine yönlendirilmesi ya da kabulü durumunda
uygulanan; temelinde çocu¤un yüksek yarar›n›n yer
ald›¤›, standart bir süreç vard›r.

hizmete yönlendirme ve kabul standard› aç›s›ndan
önem taﬂ›maktad›r.
Hizmete yönlendirme ve kabul minimum

Ebeveyn bak›m›mdan yoksun çocuklar›n en uygun

standard›n›n uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n

hizmeti almalar›n› sa¤layacak bir programa

sonucunda ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ›

yerleﬂtirilmeleri, çocu¤un yüksek yarar› aç›s›ndan

göstergeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:

Tablo 9
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hukukun ve hizmetin iﬂleyiﬂinin fark›nda olmas›

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuk ve ailesi hakk›nda bilgi toplan›r, çocu¤un
gereksinimleri ile program›n çocu¤un durumunu
iyileﬂtirici ne gibi katk›lar sa¤layabilece¤i hakk›nda
de¤erlendirmeler yap›l›r ve kay›tlar al›n›r.

• Çocuk ve ailenin özellikleri, çocu¤un gereksinimlerine
yönelik yeterli inceleme, bilgi toplama ve kay›tland›rma
uygulamalar› yoktur.
• ‹ﬂlemler masa baﬂ› çal›ﬂmalarla rutin bürokratik
uygulamalarla yürür.
• Program›n/hizmetlerin çocu¤un durumunu iyileﬂtirici
ve ihtiyaçlar›n› giderici ne tür katk›lar sa¤layabilece¤ine
dair herhangi bir yorum ve de¤erlendirme bulunmaz.
• Çocu¤un de¤erlendirilmesi, çocu¤un gereksinimleri
üzerinde de¤il, yaln›zca program›n neleri sa¤layabilece¤i
üzerinde odaklan›r.

• Çocu¤un ilk kabul, de¤erlendirme, yerleﬂtirme ve
uyum amaçl› uygulamalar›na iliﬂkin karar ve
de¤erlendirmeler, uzmanl›k esas›na dayal› kurullarda
yap›l›r ve bu kurullarda bak›m/koruma/gözetim/infaz
personelinin görüﬂleri de dikkate al›n›r.

• Çocu¤un ‹lk kabul, de¤erlendirme, yerleﬂtirme ve uyum
amaçl› uygulamalar›na iliﬂkin karar ve de¤erlendirmeler,
uzmanl›¤a dayal› herhangi bir kurulda yap›lmaz ve
de¤erlendirme, karar alma sürecinde bak›m / koruma /
gözetim / infaz personelinin görüﬂleri al›nmaz.
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocu¤un gereksinimlerini tan›mlaman›n ilk
aﬂamas›nda, koruyucu ve yönlendirici yaklaﬂ›mlar
kullan›l›r.

• Hizmet sa¤lanmas› için önceden harekete geçen bir
yaklaﬂ›m sergilenmez.
• Program›n çocukla iliﬂkisi, çocu¤un gereksinimlerinden
çok, program›n ve personelin gereksinimleri ve kendini
devam ettirmesine yöneliktir.

• Personel, kendilerinin ve hizmet program›n›n hukuki
sorumluluklar›na, çocuklar›n ve ailelerin özelliklerine
iliﬂkin yeterli bilgiye sahiptir.

• Personel, kendilerinin ve hizmet program›n›n hukuki
sorumluluklar›na, çocuklar›n ve ailelerin özelliklerine iliﬂkin
yeterli bilgiye sahip de¤ildir.

• ‹lk görüﬂmede çocu¤a, ailesine ve onun
yerleﬂtirilmesinden sorumlu kiﬂiye, programa dâhil
edilmeleri hakk›nda, bilinçli bir tercih yapabilmelerini
ve iﬂlemleri ve gerekçelerini anlamalar›n› sa¤lamak
için kapsaml› bilgi verilir.

• ‹lk görüﬂmede çocu¤a, ailesine ve onun
yerleﬂtirilmesinden sorumlu kiﬂiye, programa dâhil
edilmeleri hakk›nda, bilinçli bir tercih yapabilmelerini ve
iﬂlemleri ve gerekçelerini anlamalar›n› sa¤lamaya yönelik
herhangi bir bilgi verilmez.

• Yönlendirme ve kabul süreçleri, acil durumlarda
bile, bir çocu¤un yüksek yarar› gerektirmedikçe,
ailesinden ayr›lmamas›n› sa¤lar.

• Yönlendirme süreci, öncelikle aileye ve toplumsal deste¤e
odaklanmak yerine, do¤rudan kurumsal bak›m hizmetlerine
odaklan›r.

• Çocuk kuruma/kuruluﬂa aile temelli tüm çözüm
yollar› tüketildikten sonra kabul edilir.
• Ailesi bulunmayan veya ailesine dönemedi¤i
durumlarda da çocu¤un bir aile ortam›na
yerleﬂtirilmesi önceliklidir.

• Çocuk, aile temelli herhangi bir çözüm, önlem veya aileye
dayal› hizmet seçenekleri araﬂt›r›l›p uygulanmadan,
do¤rudan kurum/kuruluﬂa yerleﬂtirilir.

• Kabul ve yönlendirmede çocu¤un yüksek yarar› için
ilgili kurumlarla (sa¤l›k, e¤itim, sosyal hizmet, kolluk,
adalet birimleri vb.) iﬂbirli¤i yap›l›r.

• Kabul ve yönlendirmede çocu¤un yüksek yarar› için ilgili
kurumlarla (sa¤l›k, e¤itim, sosyal hizmet, kolluk, adalet
birimleri vb.) herhangi bir iﬂbirli¤i yap›lmamaktad›r.

• Engelli çocu¤un durumu özenle de¤erlendirilir ve
en uygun programa yönlendirilir.

• Risk alt›ndaki çocuklara müdahale edilmez veya geç
edilir.

• Çocuk öncelikli olarak ailesine en yak›n kuruma
yerleﬂtirilir.

• Çocu¤un ailesine yak›n kuruma/kuruluﬂa yerleﬂtirilmesine
özen gösterilmez.

• Çocuk ve aile yönlendirilirken, hizmet program›na
dâhil edilmelerine iliﬂkin olarak yasal hak ve
yükümlülükleri, yürütülen iﬂlemler ve kurumsal
süreçler hakk›nda bilgilendirilir.

• Çocuklar, kendileri veya ailelerinin programda yer al›ﬂ›na
iliﬂkin olarak, program›n rol, hedef ve amaçlar› hakk›nda
yeterli bilgiye sahip de¤ildir.

• Kurum/kuruluﬂlara yönlendirme ve kabul s›ras›nda
çocuklar›n yaﬂ, geliﬂim düzeyi ve gereksinimleri dikkate
al›n›r.

• Kurum/kuruluﬂlara kay›t ve kabul s›ras›nda çocuklar›n
yaﬂ, geliﬂim düzeyi ve gereksinimleri dikkate al›nmaz.

• Kurum/kuruluﬂa yeni gelen çocuklar için sistemli
ve düzenli uygulanan bir bilgilendirme ve uyum
program› vard›r.

• Kurum/kuruluﬂa yeni gelen çocuklar için sistemli ve
düzenli uygulanan herhangi bir bilgilendirme ve uyum
program› yoktur.
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Tablo 9 (devam)

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuk adalet sisteminde tedbir karar›n›n
verilmesinde uzman personelin görüﬂ ve deste¤i al›n›r
(ADALET).

• Yönetimin tutumu ve bürokratik uygulamalar, uzmanl›k
çal›ﬂmalar› için engelleyicidir.

• Çocuklar için yetiﬂkinlerden farkl› ve daha k›sa
tutukluluk süresi öngörülür. Çocuklara iliﬂkin yarg›lama
süreci h›zl› iﬂler (ADALET).

• Çocuklar›n tutukluluk süresi yetiﬂkinlerle ayn›d›r.
Çocuklara iliﬂkin yarg›lama süreci h›zl› iﬂlemesi için özel
bir düzenleme yoktur (ADALET).

• Ma¤dur veya kanunla ihtilaf halinde olma ﬂüphesi
alt›ndaki çocuklar için ayr› ayr› belirlenmiﬂ
yönlendirme ve kabul süreçleri, personelin izlemeler
gereken yolu gösteren kontrol listeleri vard›r, iﬂlemler
buna göre denetlenir (KOLLUK).

• Kanunla ihtilaf halindeki çocuklar›n, “özgürlüklerinin
k›s›tlanmas›n›n son çare olmas›” ilkesi göz ard› edilir. Kolluk
birimlerine “davet yöntemi” çok az uygulan›r veya hiç
uygulanmaz. Her türlü suçlama ile ilgili olarak yakalama
ve nezarethanede tutma e¤ilimi vard›r (KOLLUK).

• Kollukta, aileye ya da kurumsal korumaya
yönlendirmede bürokratik iﬂlemler bekletilmeksizin
gerçekleﬂtirilir.

• Kollu¤a gelen çocuklar iﬂlemlerin yavaﬂl›¤› nedeniyle
nezarethanede 24 saatten fazla kalmak zorunda kal›rlar.

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

olarak çocuk ve ailesinin detayl› biçimde

Hizmete Yönlendirme ve Kabul, minimum

bilgilendirilmesi,

standard› genel olarak de¤erlendirildi¤inde,

• Çocuklar›n aileleriyle iliﬂkilerini sürdürmede

çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

daha fazla psikososyal destek verilmesi,
• Uygulamada bürokratik süreçlerin ve kurallar›n,

• Çocu¤un kuruma/kuruluﬂa, aile temelli tüm

çocu¤un gereksinimlerinin önüne geçmemesi,

çözüm yollar›na baﬂvurulup tüketildikten sonra,

• Yönlendirmede ve yerleﬂtirmelerde çocuklar

son çare olarak kabul edilmesi,

hakk›nda yap›lan inceleme ve de¤erlendirmelerin

• Ailenin belli olmad›¤› ya da çocu¤un ailesine

niteliksel olarak iyileﬂtirilmesi,

dönemedi¤i durumlarda bile, çocu¤un h›zl› bir

• Kurum/kuruluﬂ içindeki yerleﬂtirmelerde, kiﬂisel

ﬂekilde alternatif bir aile ortam›na yerleﬂtirilmesi

yaklaﬂ›m ve anlay›ﬂlardan kaynaklanan farkl›

gerekti¤i,

uygulamalar›n olmamas›,

• Yönlendirme ve kabul s›ras›nda çocuklar›n yaﬂ,

• De¤erlendirme, yerleﬂtirme, uyum ve uyum

geliﬂim düzeyi ve gereksinimlerinin dikkate

sürecine, personelin daha fazla ve etkin biçimde

al›nmas›, engelli çocuklar›n durumunun ve

dâhil edilmesi hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu

özelliklerinin göz önünde bulundurulmas›,

hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ› göstergeler

• Hizmetlere kabul ve yönlendirme süreçlerinde,

oluﬂturmuﬂtur.

farkl› kurumlar (sa¤l›k, e¤itim, kolluk ve adalet

38

birimleri vb.) aras› ak›ﬂ ve hizmetlerin entegrasyonu

Bunlar›n d›ﬂ›nda Adalet Bakanl›¤›na ba¤l›

için etkili iﬂbirli¤inin sa¤lanmas›,

kurumlarda çal›ﬂan personel;

• Çocu¤un ailesine en yak›n kuruma yerleﬂtirilmesi,

• Çocuklar için yetiﬂkinlerden farkl› ve daha k›sa

• Hizmete yönlendirme ve kabul süreci ile ilgili

tutukluluk süresi olmas›na,

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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• Çocuklara iliﬂkin yarg›lama sürecinin h›zl›

STANDART 1.5. H‹ZMET VE ‹Y‹LEﬁT‹RME

iﬂlemesine,

UYGULAMALARI PLANLAMASI

• Çocuk adalet sisteminde tedbir karar›n›n
verilmesinde, uzman personelin görüﬂ ve

Çocu¤un gereksinimlerinin karﬂ›lanmas›nda, haz›rl›¤›na

deste¤inin al›nmas›na,

çocu¤un da kat›ld›¤›; program›n amac›n›, ilgililerin rol
ve sorumluluklar›n› belirleyen, yaz›l› bir uygulama plan›

Kollukta çal›ﬂan personel ise,

vard›r.

• Aileye ya da kurumsal korumaya yönlendirmede
bürokratik iﬂlemlerin süresinin k›sa tutulmas›na,
• Ma¤dur veya kanunla ihtilaf halinde olma

Hizmet ve iyileﬂtirme uygulamalar› planlamas›,

ﬂüphesi alt›ndaki çocuklar için belirlenmiﬂ standart

verilen hizmetlerin, çocuklar›n gereksinimlerini

yönlendirme ve kabul süreçlerinin belirlenmesine

karﬂ›lamada, ne gibi eksikliklerinin oldu¤unu

ve etkin biçimde izlenmesine,
• Personelin izlemesi gereken yolu gösteren kontrol
listelerinin olmas›na,
• Çocuk ile çal›ﬂma sürecinde uzman personel
deste¤inin önemine vurgu yapm›ﬂlard›r.

belirlemede yararl› olmaktad›r. Bütün taraflar›n
uygun bir uygulama plan›n›n içinde yer almas›,
çocu¤un yaﬂam›n› de¤iﬂtirmek ve iyileﬂtirmek için
neler yap›ld›¤›n›n çizelge haline getirilerek
belirtilmesi ve bunlar›n kan›tlar›n›n ortaya konmas›

Hizmete yönlendirme ve kabul minimum standar-

çocuklar›n yüksek yarar› aç›s›ndan önemli

d›n›n uygulamalara tam olarak yans›t›labilmesi

görülmektedir.

aç›s›ndan, çal›ﬂtaylara kat›lanlar;
• Yönlendirmede ve yerleﬂtirmede çocuklar için
inceleme ve de¤erlendirmenin daha detayl›
yap›lmas›,

Bunlar›n yap›labilmesi için çocuklara yönelik bir
uygulama plan›n›n olmas›, çocuklar›n bu plan›n
oluﬂumuna kat›lmas›, çocu¤a iliﬂkin uygulama

• Çocuklar›n yüksek yararlar› gözetilerek,

plan›nda aç›k-net kararlar›n al›nmas› ve rapor

de¤erlendirmenin kapsam› ve derinli¤inde kurum

edilmesi, personelin yapt›¤› iﬂin hesab›n›

/ kuruluﬂlar aras›ndaki farkl›l›klar›n giderilmesi,

verebilmesi, çocu¤un yak›n›n›n ölümü vb.

• Çocuklar›n özelliklerine uygun ve ailelerine yak›n

durumlar için gerekli hukuki, sosyal önlemlerin

olmalar›n› sa¤layacak yerleﬂtirmelerin yap›lmas›
için ilgili personelin bu standarda iliﬂkin
bilinçlendirilmesi,

al›nmas› hizmet ve iyileﬂtirme uygulamalar›
planlamas› standard› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.

• Yerleﬂtirmeden sonra çocu¤un yeni hayat›na
uyum sa¤lamas› için uyum çal›ﬂmas› yap›lmas›

Hizmet ve iyileﬂtirme uygulamalar› planlamas›

sürecinin de her kurumun gereksinimlerine göre

minimum standard›n›n uyarlanmas› için yap›lan

yaz›l› hale getirilmesi ile ilgili önerilerde

çal›ﬂmalar›n sonucunda ortaya ç›kan göstergeler

bulunmuﬂtur.

ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Her çocuk için uzman personel eﬂgüdümünde
çocu¤un bak›m/koruma/gözetim/infaz›ndan sorumlu
personelin, çocu¤un, ailesinin ya da gerekli durumlarda
di¤er kurum ve kuruluﬂlar›n kat›l›m› ile haz›rlanm›ﬂ
yaz›l› uygulama plan› vard›r.

• Çocu¤a özel yaz›l› uygulama plan› yoktur.
• Uygulama plan› çocu¤un, ailenin görüﬂ ve taleplerini
yans›tmaz.

• Uygulama plan›, çocu¤un en k›sa sürede aile ile
tekrar birleﬂmesini veya uzun süreli aile temelli
yerleﬂtirme ve koruma seçeneklerine yönelik bir
stratejiyi tan›mlar.

• Çocu¤un uygulama plan›n›n aile temelli hizmetler
aç›s›ndan hedefleri ya hiç belirtilmemiﬂtir ya da aç›k de¤ildir.
• Kurumsal bak›m d›ﬂ›nda, aile ile tekrar birleﬂmeyi
sa¤layacak, aileyi güçlendiren ve destekleyen hizmetler
yoktur ya da yetersizdir.

• Uygulama plan› çocu¤u hayata ve topluma
haz›rlamay› esas al›r.

• Uygulama plan›, çocu¤u hayata ve topluma haz›rlamaya
yönelik amaçlar, hedefler ve bunlar› karﬂ›layan yöntem ve
uygulamalar› esas almaz.

• Hizmet program›n›n, çocu¤un yaﬂam›ndaki yeri,
önemi ve durumu ile çocu¤un programla iliﬂkisini
içeren, ayr›nt›l› kararlar verilir ve kay›t alt›na al›n›r.

• Çocu¤un yaﬂam›na ve gelece¤ine iliﬂkin hiçbir kay›tl› özel
amaç yoktur veya varsa da amaca ulaﬂman›n yöntemleri
belirtilmemiﬂtir.

• Her bir plan yaln›zca nelerin yerine getirilece¤ini
belirtmekle kalmaz, görevlerin belli ve net bir zaman
plan› içerisinde kimler taraf›ndan, nas›l yerine
getirilece¤ini de aç›kça belirtir.

• Uygulama plan›ndaki görevleri, kimlerin üstlenece¤i
belirtilmez. Zaman plan› yoktur, roller ve sorumluluklar
tan›mlanmam›ﬂt›r.

• Engelli çocuklar›n uygulama plan›na iyileﬂtirme
hizmetleri çocu¤un ihtiyaçlar›na uygun ﬂekilde dâhil
edilmiﬂtir.

• Engelli çocuklar›n uygulama plan›nda, iyileﬂtirme
hizmetlerine ya yer verilmemiﬂtir ya da çocu¤un ihtiyaçlar›
aç›s›ndan yetersizdir.

• Aile ve çocuk odakl› sistemler, eﬂgüdüm içinde
çal›ﬂmaktad›r.

• Çocu¤un uygulama plan›nda, çocu¤un yarar›
do¤rultusunda aile destek hizmetleri tan›mlanm›ﬂt›r ve
uygulanmaktad›r.
• Gerekli oldu¤unda çocu¤a ve ailesine program d›ﬂ›ndan
hizmet sa¤lanmas› ya mümkün olmaz ya da çok geç
sa¤lan›r.

• Çocu¤un ailesi ile tekrar birleﬂmesini hedefleyen ve
kolaylaﬂt›ran aile destek (dan›ﬂmanl›k, sosyal yard›m,
istihdam, e¤itim, psiko sosyal programlar, vb) hizmetleri
sa¤lan›r.

• Uygulama plan› haz›rlan›rken ve uygulan›rken çocuk ve
aile odakl› sistemler ve ilgili kurum/ kuruluﬂlar (dan›ﬂmanl›k,
sosyal yard›m, istihdam, e¤itim, psikososyal programlar,
vb) aras› iﬂbirli¤i yetersizdir.

• Çocuklar kendi uygulama planlar› hakk›nda bilgi
sahibidir.

• Çocuklar kendi uygulama plan›ndan habersizdir.

• Plan çocu¤un s›k s›k yer de¤iﬂtirmesini önleyici
özelliktedir.

• Çocuklar, planlanmam›ﬂ nedenlerle, kurum/kuruluﬂtan
s›k s›k nakil olurlar.

• Kurum de¤iﬂtiren çocu¤un uygulama plan› nakil ile
birlikte gönderilir.

• Kurum de¤iﬂtiren çocu¤un uygulama plan› sevkle birlikte
gönderilmez veya yeni kurumda dikkate al›nmaz.
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• Gerek kurum gerek aile temelli hizmetlerde, çocu¤un
ba¤l›l›k geliﬂtirdi¤i kiﬂilerden ayr›lmas› durumunda,
çocu¤un yüksek yarar›n›n en iyi ﬂekilde gözetilmesini
sa¤layacak planlar haz›rlan›r. Bunlar psikososyal
(çocu¤un duygusal olarak etkilenmesi vb) ve yasal
önlemleri (veraset, miras, vesayet vb.) içerir.

• Gerek kurum gerek aile temelli hizmetlerde, çocu¤un
ba¤l›l›k geliﬂtirdi¤i kiﬂilerden ayr›lmas›n›n gerekli oldu¤u
durumlarda, çocu¤un duygusal, sosyal ve/veya yasal olarak
etkilenmesine yönelik tan›mlanm›ﬂ herhangi bir plan ve
önlem bulunmaz.

• Personelin, uygulama plan› çerçevesindeki
görevlerinin yapt›klar› ve yapmad›klar›ndan sorumlu
tutuldu¤u ve de¤erlendirildi¤i mekanizmalar vard›r.

• Personelin uygulama plan› çerçevesindeki görevlerinin
yapt›klar› ve yapmad›klar›ndan sorumlu tutuldu¤u ve
de¤erlendirildi¤i herhangi bir mekanizma yoktur.

• Kolluk görevlileri, genel kolluk hizmetleri bak›m›ndan
de¤erlendirilmenin yan› s›ra, özellikle çocuklarla ilgili
hizmet planlamas› ve iﬂlemlerde çocuklar›n yüksek
yarar›n› gözetme aç›s›ndan da de¤erlendirilirler.

• Kolluk görevlileri özellikle çocuklarla ilgili iﬂlemlerden
çok, genel kolluk hizmetleri bak›m›ndan de¤erlendirmeye
tabi tutulurlar.

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

bak›m/koruma/gözetim/infaz›ndan sorumlu

Hizmet ve ‹yileﬂtirme Uygulamalar› Planlamas›

personelin, çocu¤un, ailesinin ya da gerekli

standard› genel olarak de¤erlendirildi¤inde,

durumlarda di¤er kurum ve kuruluﬂlar›n kat›l›m›

çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

ile haz›rlanmas›,

• Aileye geri dönüﬂü h›zland›rmak ve olanakl›

• Çocuklar›n bireysel olarak ele al›nmas›,

k›lmak için aileye destek programlar›n›n

• Uygulanan plan›n çocuklar›n geleceklerine

geliﬂtirilmesi,

yönelik etkisi ve anlam›na iliﬂkin bilinçlendirme

• Aile ve çocuk odakl› sistemlerin eﬂgüdüm içinde

çal›ﬂmalar›n›n önemi,

çal›ﬂmas›,

• Aile ve çocuklar›n plan›, günlük faaliyetlere iliﬂkin

• Çocu¤un s›k s›k yer de¤iﬂtirmesinin önlenmesi,

programlar olarak alg›layabilmesi,

• Çocu¤un sonraki yaﬂam›na haz›rlanmas›,

• Çocuklar›n gelecekleri ve yaﬂamlar› aç›s›ndan

• Programlar›n yaﬂamdan kopuk olmamas› ve

plan›, daha geniﬂ ve bütüncül kapsamda

çevrenin özelliklerinin dikkate al›nmas›,

alg›lamalar› konusunda onlara rehberlik edilmesi,

• Engelli çocuklar›n uygulama plan›na iyileﬂtirme

• Hizmet ve iyileﬂtirme uygulamalar› planlamas›

hizmetlerinin de dâhil edilmesi,

için standart bir format›n haz›rlanmas› ve

• Çocuk ile ilgili dosyalar›n personel taraf›ndan

uygulanmas›,

tutuldu¤u, ilgili birimde bulundu¤u, ancak di¤er

• Hizmet ve iyileﬂtirme uygulamalar›n›n

personel ve çocuklar›n kat›l›m›yla bütünsel olarak

planlanabilmesi için uzman personel sa¤lanmas›,

de¤erlendirilmesinin geliﬂtirilmesinin gereklili¤i,

• Hizmet ve iyileﬂtirme uygulamalar›

• Kurum / kuruluﬂlarda, her çocu¤a özgü bireysel

planlamas›nda, çocu¤un gereksinimi olan farkl›

uygulama plan› yap›lmas›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›,

kaynaklardan al›nabilecek hizmetler için, kurumlar

• Her çocuk için haz›rlanmas› gereken plan›n,

aras› iﬂbirli¤i ve hizmetlerin bütünlü¤ünün

uzman personelin eﬂgüdümünde çocu¤un

sa¤lanmas› hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ› göstergeler

Program, çocuklar›n koruma alt›na al›nd›klar›

oluﬂturmuﬂtur.

andan itibaren, hizmetin sürekli bir ﬂekilde
izlenmesi ve de¤erlendirilmesi gerekti¤ini

Hizmet ve iyileﬂtirme uygulamalar› planlamas›

savunmaktad›r. Gözden geçirme süreçlerinin

minimum standard›n›n gerekti¤i ﬂekilde

temelinde; çocu¤a yard›m etmek için ne gibi

uygulanabilmesi için, çal›ﬂtaylara kat›lanlar;

çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤›n›n ve gelecekte daha nelerin

• Uygulamada var olan farkl› kay›tlar›n

yap›lmas› gerekti¤inin de¤erlendirilmesine yard›m

birleﬂtirilmesi ve çocu¤a iliﬂkin bütüncül yaklaﬂ›m›

etmek, çocu¤un söz konusu hizmete olan

içeren bir uygulama planlamas› ve formatlar›n›n

ihtiyac›n›n devam edip etmedi¤ini izlemek, etkin

geliﬂtirilmesi,

uygulama planlar› yap›lmas›n› sa¤lamak ve

• Çocuk odakl› uygulama planlamas› yapmak ve

personelin, çocu¤un yüksek yarar›n› en iyi ﬂekilde

uygulamak üzere nicelik ve nitelik olarak yeterli

koruma ve geliﬂtirmeye devam ettiklerine

personelin kurum/kuruluﬂlarda görevlendirilmesi,

inanmalar›n› sa¤lamak, çocu¤un gereksiz yere

• Uygulama plan›nda aile ile çocu¤un ba¤lar›n›

koruma program› içinde kalmas› riskini en aza

destekleyecek önlemlerin yer almas›,

indirmek yatmaktad›r. Bunun yap›labilmesi için

• Yer de¤iﬂtirmelerde uygulama plan›n›n çocukla

uygulama plan›n›n ilgili taraflarla birlikte düzenli

birlikte gönderilmesinin sa¤lanmas› ile ilgili öneriler

olarak gözden geçirilmesi, çocuklar›n bu gözden

getirmiﬂtir.

geçirmeye dâhil edilmesi, gözden geçirilen plan›n
kaydedilmesi ve bir zaman çizelgesine ba¤lanmas›,

STANDART 1.6. H‹ZMET VE ‹Y‹LEﬁT‹RME

plandan sorumlu olan personelin yapt›¤› iﬂin

UYGULAMALARI PLANINI GÖZDEN GEÇ‹RME

hesab›n› verebilmesi gerekmektedir.

Çocu¤un içinde bulundu¤u koﬂullar do¤rultusunda

Hizmet ve iyileﬂtirme uygulamalar› plan›n› gözden

uygulama plan› düzenli olarak gözden geçirilerek

geçirme minimum standard›n›n uyarlanmas› için

yeniden düzenlenir.

yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda ortaya ç›kan

Tablo 11

göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Plan›n uygulanmas› ve gözden geçirilmesinde ilgili
tüm personel, ekip çal›ﬂmas› içinde yer al›r.

• Plan›n uygulanmas› ve gözden geçirilmesinde ilgili tüm
personeli kapsayan bir ekip çal›ﬂmas› yap›lmaz.

• Gözden geçirmeler, uzun ve k›sa vadeli planlamalar›
kapsar.

• Çocu¤un bak›m›, hizmet program›n›n çocu¤un gelece¤ine
ve tüm yaﬂam›na dikkat ve özen gösterdi¤ini kan›tlayan
bir plan olmaks›z›n, amaçs›zca yap›lmaktad›r.

• Gözden geçirme s›ras›nda al›nan bütün kararlar›n
rapor ve tutanaklar› tutulur ve gelecek gözden geçirme
için tarihler belirlenir.

• Uygulama plan›n›n uygulanmas›nda ve gözden
geçirilmesinde, çocu¤un gereksinimlerinin ve uygulamalar›n
odak ve yönünü tart›ﬂmak üzere düzenli toplant›lar
yap›lmaz.
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• Gözden geçirme toplant›lar› düzenli olarak (günlük,
haftal›k, ayl›k, iki-ayl›k gibi) çocu¤un geliﬂimini
de¤erlendirmek üzere yap›l›r.

• Hizmet programlar›nda, çocuklara ait bak›m planlar›n›n
gözden geçirilmesi için, hiçbir yaz›l› usul yoktur.

• Çocuklar ve olanakl› oldu¤u takdirde aileleri, gözden
geçirme sürecine dâhil edilir ve görüﬂlerini belirtmeleri
için onlara yard›m edilir.

• Gözden geçirmeler, çocuklar› veya ailelerini yeterince
kapsamadan, yaln›zca program›n çocuk bak›m›na iliﬂkin
mali giderler gibi sorunlar›na odaklan›r.

• Gözden geçirme toplant›lar›, çocu¤un bak›m›na
katk›da bulunmas› söz konusu edilen bütün ilgili kiﬂi,
kurum ve kuruluﬂlar› kapsar.

• Gözden geçirme toplant›lar›, çocu¤un bak›m›na katk›da
bulunmas› söz konusu edilen ilgili kiﬂi, kurum ve kuruluﬂlar›
kapsamaz.

• Plan›n uygulanmas›nda ve gözden geçirilmesinde
ilgili kurum ve kuruluﬂlar›n deste¤i al›n›r.

• Uygulama plan›n›n uygulanmas›nda ve gözden
geçirilmesinde ilgili kurum ve kuruluﬂlar›n deste¤i al›nmaz.

• Personel gözden geçirme sürecinde, yapt›klar› ve
yapmad›klar›ndan sorumlu tutulur.

• Personel gözden geçirme sürecinde, yapt›klar› ve
yapmad›klar›ndan sorumlu tutulmaz.

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

çekmiﬂ ve bu hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ›

Hizmet ve ‹yileﬂtirme Uygulamalar› Plan›n› Gözden

göstergeler oluﬂturmuﬂtur.

Geçirme standard› genel olarak de¤erlendirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

Bunlar›n d›ﬂ›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l›

• Gözden geçirmelerin hem kurum/kuruluﬂ içinde

kurumlarda çal›ﬂan personel;

yer alan personelin hem de ilgili di¤er kurum ve

• Çocuklar›n uygulama plan›n› gözden geçirmeye

kuruluﬂlar›n kat›l›m›yla olmas›,

dâhil edilmesine,

• Çocu¤un gereksinimlerinin ve uygulamalar›n

• Gözden geçirilmiﬂ uygulama plan›n›n kaydedil-

içeri¤ini tart›ﬂmak üzere düzenli toplant›lar›n
yap›lmas›,
• Hizmet ve iyileﬂtirme uygulamalar› plan›n›n
gözden geçirilmesinin her çocuk için düzenli
aral›klarla gerçekleﬂtirilmesi,
• Özel gereksinimi olan çocuklar baﬂta olmak
üzere, her bir çocu¤un grup içinde gözden
kaç›r›lmas›n›n önlenmesi,

mesi ve bir zaman çizelgesine ba¤lanmas›na vurgu
yapm›ﬂlard›r.
Hizmet ve iyileﬂtirme uygulamalar› plan›n› gözden
geçirme minimum standard›n›n uygulamalara
tam olarak yans›t›labilmesi aç›s›ndan çal›ﬂtaylara
kat›lanlar;
• Mevzuatta gözden geçirme sürecine iliﬂkin
düzenleme yap›lmas›,

• Çocuklarla ilgili kararlar al›n›rken personel

• Gözden geçirmenin sa¤l›kl› yap›labilmesi için

aras›nda iﬂbirli¤i ve ekip çal›ﬂmas›n›n

personelin ekip halinde çal›ﬂmas›n›n sa¤lanmas›,

desteklenmesi,

• Planlar›n uygulanabilmesi için gerek duyul-

• Planlar›n uygulanabilmesi için gerek

du¤unda, di¤er kurum ve kuruluﬂlarla yeterli

duyuldu¤unda di¤er kurum ve kuruluﬂlarla yeterli

ba¤lant› ve iﬂbirli¤inin sa¤lanmas› ile ilgili öneriler

ba¤lant› ve iﬂbirli¤i kurulmas› hususlar›na dikkat

getirmiﬂtir.
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STANDART 1. 7. ‹Y‹LEﬁT‹RME (REHAB‹L‹TASYON),

aileye gönderilmesi durumunda, bu geçiﬂte çocuk

BAKIM SÜREC‹ VE SONRASI

kendisini yeterince desteklenmiﬂ hissetmelidir.
Bunun yap›labilmesi için bak›m hizmetinin

Programlar, çocuklara sunduklar› iyileﬂtirme ve bak›m
hizmetleri ve bu hizmetlerin planl›/plans›z
sonland›r›lmas›na iliﬂkin kal›c› olumlu sonuçlar›n
al›nmas›n› sa¤layan aç›k bir politika ve uygulamalara
sahiptir.

sonland›r›lmas› için belirlenmiﬂ aç›k politika ve
süreçlerin bulunmas›, hizmetin sonland›r›lmas›n›n
duygusal etkisi düﬂünülerek gerekli önlemlerin
al›nmas›, hizmetten ayr›lan çocuklara destek
verilmesi, hizmet sonras› izleme çal›ﬂmalar›n›n

Düzenli bir program taraf›ndan verilen hizmet

yap›lmas› ve çocuklar› gelece¤e haz›rlayan, yaﬂam

sonras›nda, çocu¤un içinde yaﬂad›¤› ortama geri

becerileri vb. konular›n programa dâhil edilmesi

gönderilmesi çocu¤un uzun vadeli uyumunda

iyileﬂtirme ve bak›m süreci ve sonras› standard›

baﬂar›y› belirleyen önemli unsurlar aras›nda yer

aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.

almaktad›r. Bu unsur ço¤u zaman, çocu¤un
‹yileﬂtirme ve bak›m süreci ve sonras› minimum

edilen kazan›mlardan da güçlü olmaktad›r.

standard›n›n uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n

Çocu¤un ister ba¤›ms›z bir yaﬂama geçirilmesi,

sonucunda ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ›

ister kendi öz ailesine veya birlikte yaﬂayaca¤› bir

göstergeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:

Tablo 12

program içinde bulundu¤u süre boyunca elde
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Program›n, çocuklar ve aileleriyle çal›ﬂma sürecini
ve bu sürecin nas›l tamamlanaca¤›n› belirten aç›k bir
politikas› vard›r.

• Hizmetlerin ya da program›n sonland›r›lmas›na iliﬂkin,
aç›k politika ve uygulamalar yoktur.

• Her çocuk için hizmetlerin sonuçlar›, onun
gereksinimlerine dayal› tan›mlanm›ﬂ sistematik
süreçler üzerine temellenir. Çocu¤un yüksek yarar›na
uygun hizmet sonuçlar›, sadece personelin bireysel
duygular› ve çabalar›na b›rak›lmaks›z›n kurumsal
olarak garanti alt›na al›n›r.

• Hizmetlerin sonuçlar›, çocu¤un gereksinimlerine dayal›
tan›mlanm›ﬂ sistematik süreçler üzerine de¤il, personelin
bireysel duygular› ve çabalar› üzerine temellenir.

• Aile yaﬂam› ve ba¤›ms›z yaﬂam için gerekli becerilerin
kazand›r›lmas› ve sonland›r›lmaya iliﬂkin kapsaml›
haz›rl›klara yönelik uygulamalar vard›r.
• Özel gereksinimi olan çocuklara özgü, uzmanlaﬂm›ﬂ
iyileﬂtirme hizmetleri vard›r.
• Kurum/kuruluﬂtan ayr›lacak çocuklar için, aﬂamalar›,
uygulamalar› ve yöntemleri yaz›l› olarak belirlenmiﬂ
uyum programlar› vard›r.

• Bir hizmetin sonland›r›lmas›ndan sonra çocuklar,
kendilerini, en baﬂta programa/hizmete getiren ayn›
koﬂullara ve programla baﬂtaki iliﬂkilerine geri dönmüﬂ
bulurlar.

• Hizmet program› ile çocuk aras›ndaki iliﬂkinin
herhangi bir zorluk nedeniyle bozulmas› durumunda,
çocu¤a önyarg›s›z olarak destek verilmeye devam
edilir.
• Çocuklar, hizmet uygulamas› s›ras›nda karﬂ›laﬂt›¤›
uyumsuzluklar nedeniyle cezaland›rmaya veya
reddedilmeye maruz b›rak›lmazlar.

• Çocuklar›n öngörüldü¤ü ﬂekilde hizmetlere karﬂ›l›k
veremedikleri, uyum gösteremedikleri veya
yararlanamad›klar› durumlarda, uygulamaya ya son verilir
ya da izleme ve destek sa¤lanmaz.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Gerekli yaﬂam becerileri tan›mlan›rken geleneksel

• K›z ve erkek çocuklara, geleneksel rol kal›plar›na göre

rol kal›plar›na ba¤l› kalmamaya ve cinsiyet ayr›m›

farkl› yaﬂam becerileri kazand›r›lmaya yönelik uygulamalar

yap›lmamas›na özen gösterilir.

vard›r.

• Personel bak›m/koruma/gözetim/infaz program›

• Bak›m/koruma/gözetim/infaz program› içinde sunulan

içinde sunulan hizmetlerin içeri¤i ve bütünlü¤ü ile

hizmetlerin içeri¤i ve bütünlü¤ü, personel, çocuklar ve

uygulamalar›n birbiri ile iliﬂkilerinin fark›ndad›r. Bu

aileleri taraf›ndan anlaﬂ›lmaz.

konunun çocuk ve aile taraf›ndan anlaﬂ›lmas›na destek
verilir.
• Aile ile çocu¤un iliﬂkilerini koruma, geliﬂtirme ve

• Aile ile çocu¤un iliﬂkilerini koruma, geliﬂtirme ve

devaml›l›¤›n› sa¤lamay› hedefleyen çal›ﬂmalar vard›r.

devaml›l›¤›n› sa¤lamay› hedefleyen çal›ﬂmalar yap›lmaz.

• Kurumsal bak›m/ koruma/ gözetim/ infaz

• Kurumsal bak›m/ koruma/ gözetim/ infaz hizmetlerinden

hizmetlerinden ayr›lan çocuklar ve aileleri için, sosyal

ayr›lan çocuklar ve aileleri için, sosyal destek ve istihdam

destek ve istihdam deste¤i sa¤lan›r.

deste¤i yoktur

• Gerek uygulama gerekse sonland›rma ve yeni

• Gerek uygulama gerekse sonland›rma ve yeni

baﬂlang›çlar›n, çocuk ve onun

baﬂlang›çlar›n, çocuk ve onun bak›m/koruma/ gözetim/infaz

bak›m/koruma/gözetim/infaz ve iyileﬂtirilmesiyle ilgili

ve iyileﬂtirilmesiyle ilgili kiﬂiler üzerinde oluﬂturaca¤›

kiﬂiler üzerinde oluﬂturaca¤› duygusal etkiler dikkate

duygusal etkiler dikkate al›nmaz.

al›n›r ve bilinir.
• Yat›l› e¤itim kurumlar›nda, ailelerinden uzakta olan

• Yat›l› e¤itim kurumlar›nda, çocuklar›n, sadece akademik

çocuklar›n sadece akademik geliﬂimlerine de¤il, di¤er

geliﬂimleri önemsenir. Di¤er geliﬂim alanlar›na ve duygusal,

geliﬂimlerine ve duygusal, sosyal gereksinimlerine

sosyal gereksinimlerine uygun hizmet sunulmaz.

yönelik hizmetler ve ortam sunulur.
• Personel hizmet sonland›rmas›nda, çocuklar›n

• Personel hizmet sonland›rmas›nda, her çocuk için

sorunlar›n› en aza indirmek ve bir koruma ve destek

belirlenmiﬂ bir süre boyunca izleme yapmaz.

a¤› sa¤lamak üzere, her çocuk için belirlenmiﬂ bir süre
boyunca, izlemeyi sürdürür.
• ‹zlemenin özelli¤i ve derecesine iliﬂkin net ölçütler

• ‹zlemenin özelli¤i, yöntemleri ve derecesine iliﬂkin net

ve mekanizmalar vard›r.

ölçütler yoktur. ‹zleme personelin bireysel görüﬂlerine

Tablo 12 (devam)

b›rak›lm›ﬂt›r.
• Bak›m/koruma/gözetim/iyileﬂtirme/ güvenlik

• Bak›m/koruma/gözetim/iyileﬂtirme/ güvenlik

hizmetlerinde çocu¤a yönelik risk faktörlerini önlemeye

hizmetlerinde çocu¤a yönelik risk faktörlerini önlemek ve

ve izlemeye yönelik mekanizmalar vard›r.

ortamlar›n› izlemek için mekanizmalar yoktur.

• Çocuklar›n, kolluk biriminde mümkün oldu¤unca

• Çocuklar›n, kolluk biriminde mümkün oldu¤unca k›sa

k›sa süreli kalmas›n› sa¤layan önlemler yaz›l› olarak

süreli kalmas›n› sa¤layan önlemler yaz›l› olarak

belirlenmiﬂtir ve personel taraf›ndan uygulan›r .

belirlenmemiﬂtir veya varsa da personel taraf›ndan
uygulanmaz.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu
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Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

çerçevede ele al›nmas›n›n uygun olaca¤›na,

‹yileﬂtirme (Rehabilitasyon) ve Bak›m Süreci ve

• Çocuklar›n, kolluk biriminde mümkün oldu¤unca

Sonras› minimum standard› genel olarak de¤erlen-

k›sa süreli kalmas›n› sa¤layan önlemlerin yaz›l›

dirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

olarak belirlenmesine vurgu yapm›ﬂlard›r.

• Çocu¤a verilen hizmetlerin yan› s›ra aileye verilen
hizmetlere a¤›rl›k verilmesi,
• Çocu¤un aileye en k›sa zamanda dönmesini
sa¤layan sistemlerin oluﬂturulmas›,
• Aile ile iliﬂkilerin sa¤l›kl› sürdürülebilmesi için
aileye destek hizmetlerinin verilmesi,
• Kurum/kuruluﬂtan ayr›lan çocuklar için bir izleme
mekanizmas› ve d›ﬂ yaﬂama uyum program›n›n

Adalet Bakanl›¤›na ba¤l› kurumlarda çal›ﬂan
personel ise;
• Bak›m/koruma/gözetim/infaz/iyileﬂtirme/
güvenlik hizmetlerinde çocu¤a yönelik risk
faktörlerini önlemek ve ortamlar›n› izlemek için
mekanizmalar›n geliﬂtirilmesi,
• Tutukevlerindeki çocuklar›n iyileﬂtirme sürecine

olmas›, ayr›lan çocuklar ve aileleri için, sosyal

girmede gecikmemeleri, e¤itimevine gelinceye

destek ve istihdam deste¤inin sa¤lanmas›,

kadar zaman kaybetmemeleri için çocuk yarg›

• Sorun gruplar›na özgü, uzmanlaﬂm›ﬂ iyileﬂtirme

sürecinin h›zland›r›lmas›, hususlar›na vurgu

hizmetlerinin olmas›,

yapm›ﬂlard›r.

• Gerekli yaﬂam becerileri tan›mlan›rken geleneksel
rol kal›plar›na ba¤l› kal›nmamas› ve cinsiyet ayr›m›

‹yileﬂtirme (rehabilitasyon) ve bak›m süreci ve

yap›lmamas›,

sonras› minimum standard›n›n uygulamalara tam

• ‹yileﬂtirme hizmetlerinin geliﬂtirilmesi,

olarak yans›t›labilmesi aç›s›ndan çal›ﬂtaylara

• Kurumsal hizmet sonras› için aile ve toplumsal

kat›lanlar;

deste¤e yönelik çal›ﬂmalar›n hizmet bütünlü¤ü

• Çocu¤u bak›m sonras› yaﬂama haz›rlanmas›nda

içinde alg›lanmas›,
• Kurum/kuruluﬂlar aras›nda hizmetleri bütünleﬂtirmeye yönelik hizmet anlay›ﬂ› ve uygulamalar›n›n
yap›land›r›lmas›,
• Bak›m ve koruma programlar› sonras›nda, iﬂe
yerleﬂen gençlere yönelik uyum çal›ﬂmalar›n›n
yap›lmas› hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu
hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ› göstergeler
oluﬂturmuﬂtur.

uygulanan programlar›n iyileﬂtirilmesine,
• Ailelerin durumunun düzeltilmesi için aile ile
birlikte çal›ﬂmalar yap›lmas›na,
• Kurum/kuruluﬂ sonras› yaﬂama haz›rlanma için
psikososyal programlar›n geliﬂtirilmesi ve
uygulanmas›na,
• Aile ile çal›ﬂma ve kurum sonras› izleme
çal›ﬂmalar› için mevzuat düzenlemelerinin
iyileﬂtirilmesi,
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Çal›ﬂtay sürecinde Kolluk kurumlar›nda çal›ﬂan

• Bak›m ve iyileﬂtirme hizmetlerinin bütüncül bir

kat›l›mc›lar;

yaklaﬂ›mla ele al›narak yürütülebilmesi için yeterli

• Standard›n, “Muhafaza, Nezarethane Süresi ve

personelin istihdam edilmesine iliﬂkin öneriler

Sevk” olarak ifade edilmesinin ve standard›n bu

dile getirmiﬂtir.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

2. K‹ﬁ‹SEL BAKIM

• Sa¤l›k,

Ebeveyn bak›m›ndan yoksun çocuklar›n sa¤l›kl›

• Seçim/tercih yapma,

büyüme ve geliﬂmeleri için kiﬂisel bak›ma ait

• ‹tibar ve sayg›nl›k,

minimum standartlar oluﬂturulmuﬂ ve bu

• Çocuklar›n kimlik duygusu

standartlar çocu¤un yüksek yarar›n› korumak

minimum standartlar›n›n gösterge ve karﬂ›

amac›yla geliﬂtirilmiﬂtir. Kiﬂisel bak›m ana baﬂl›¤›
kapsam›nda;
• Beslenme,
• Sa¤l›k,
• Oyun,
• E¤lence/dinlenme etkinlikleri,

göstergelerine eklenmiﬂ ya da mevcutlar›n içine
dâhil edilmiﬂtir. Bu düzenleme yap›l›rken herhangi
bir içerik kayb› olmamas›na özen gösterilmiﬂtir.

STANDART 2.1: BESLENME

• Çocuklar›n mahremiyeti,
• Seçim/tercih yapma,

Programlar, çocuklar›n yeterli miktarda, sa¤l›kl› ve
besleyici g›da almalar›n› sa¤lar.

• ‹tibar ve sayg›nl›k,
• ‹liﬂkiler ve ba¤lanma,
• Çocuklar›n kimlik duygusu,

Gelecekteki sa¤l›¤›n temelleri, çocuklukta

• Çocuklar için kontrol ve yapt›r›m,

at›lmaktad›r. Çocuklar›n geliﬂimlerinin sa¤l›kl›

• Çocuklar›n seslerini duyurmas›,

olabilmesi için beslenmelerine dikkat edilmelidir.

• E¤itim,

Yiyecekler yaln›zca beslenme de¤eri taﬂ›makla

• Bebekler ve küçük çocuklar

kalmamal›, ayn› zamanda sosyal, e¤itici ve duygusal

minimum standard› olmak üzere, toplam oniki

de¤erler de taﬂ›mal›d›r.

standart bulunmaktad›r.
Bunun yap›labilmesi için personelin konu hakk›nda
Çal›ﬂtaylarda kiﬂisel bak›ma ait standartlar
uyarlan›rken Adalet Bakanl›¤› yöneticileri
çocuklar›n “giyim ve d›ﬂ görünüﬂlerine” iliﬂkin yeni
bir minimum standart önerisinde bulunmuﬂlard›r.
Daha sonraki çal›ﬂtay gruplar›nda da bu standartla
ilgili tart›ﬂmalar yap›lm›ﬂ ve önerilen görüﬂler
do¤rultusunda bu standart geliﬂtirilmeye

bilgiye sahip olmas›, besinleri depolama, haz›rlama
ve piﬂirmede hijyen kurallar›na uyulmas›,
çocuklar›n yeme¤in seçilme, haz›rlanma ve
sunulmas›nda katk› sa¤lamas›, yemek
zamanlar›n›n neﬂeli ve e¤lenceli geçmesi için
ortam›n sa¤lanmas›, özel diyeti olan çocuklara

çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak, analiz ve yorumlama

özen gösterilmesi ve içme suyuna eriﬂimin kolay

aﬂamas›nda yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda

ve sürekli olmas›n›n sa¤lanmas› beslenme

standart içeri¤inin di¤er standartlar›n içeri¤i ile

standard› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.

benzerlik teﬂkil etti¤i belirlenmiﬂtir.
Beslenme minimum standard›n›n uyarlanmas›
Bu nedenle, bu standart ile ilgili olan gösterge ve

için yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda ortaya ç›kan

karﬂ› göstergeler;

göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu
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Tablo 13
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuklar›n yeterli ve dengeli beslenmeleri için yemek
menüleri beslenme uzman› kontrolünde haz›rlan›r.

• Kurum/kuruluﬂta beslenme ile ilgili herhangi bir uzmanl›k
deste¤i almaz. Yemek listesi uzman olmayan veya bu
konuda e¤itimi/bilgisi olmayan personel taraf›ndan
haz›rlan›r.

• Yeterli miktarda g›da sa¤lan›r ve dengeli besleyici
yemekler haz›rlan›r.
• Yemekler, gün boyunca düzenli aral›klarla yenir.

• Çocuklar›n yaﬂ ve geliﬂim dönemlerine uygun, düzenli
beslenme hizmeti yoktur.
• Ara ö¤ünler yoktur (ADALET).
• G›daya bireysel eriﬂim olanaklar› s›n›rl› ve yetersizdir.
• Her ö¤ünde ayn› yemekler ç›kar (ADALET).

• Güvenli, sa¤l›kl›, sürekli ve bedelsiz içme suyu vard›r.

• Çocuklara günde bir veya iki kez verilen yiyecek ve temiz
içme suyu yetersizdir.

• Çocuklar›n, fiziksel olarak iyi beslenmiﬂ oldu¤u
gözlenir (sa¤l›k kontrollerinde boy/kilo oran›na bak›l›r).

• Çocuklarda beslenme yetersizli¤ine ba¤l› çeﬂitli belirtiler,
geliﬂim yetersizlikleri ve sa¤l›k problemleri bulunmaktad›r.

• Bir çocu¤un sa¤l›k sorunlar› nedeniyle özel beslenme
gereksinimleri olmas› durumunda, bir uzman›n görüﬂü
al›n›r ve çocu¤un özel beslenme gereksinimi karﬂ›lan›r.
Personel bunu anlar ve uygular.

• Gerekli özel diyetler hakk›nda destek al›nmaz.

• Depolama, haz›rlama ve piﬂirme uygulamalar›nda
hijyen kurallar›na uyulur.

• Yemek kalitesi düﬂüktür. G›dan›n depolanmas›,
haz›rlanmas› ve piﬂirilmesi aç›s›ndan hijyen koﬂullar›
yetersizdir.
• Yeme¤in kalitesi ve çocuklara uygunlu¤u konusunda
denetim yoktur.

• Çocuklar, yeme¤in seçimi, haz›rlanmas› ve sofraya
getirilmesine kat›l›r.

• Çocuklar, yeme¤in seçimi, haz›rlanmas› ve sofraya
getirilmesine kat›lmaz.

• Personel, farkl› yaﬂ ve geliﬂim dönemlerindeki
çocuklar›n beslenme gereksinimlerini bilir.

• Personel, çocuklar›n beslenmeyle ilgili gereksinimleri
hakk›nda yeterli bilgiye sahip de¤ildir. Yetersiz ve dengesiz
beslenmeye iliﬂkin belirtileri tan›yamaz.

• Yemek zamanlar›, rahatlat›c› ve e¤lenceli (müzik,
sohbet, vb) bir sosyal faaliyet olarak görülür.

• Çocuklar büyüklerden ayr› yerde yemek yer ve onlar
taraf›ndan gözetlenir. Yemek saatleri gerilimlidir. Çocuklar
için yiyece¤in duygusal ve sosyal önemi hakk›nda personel
bilinçli de¤ildir.

• Bir çocu¤u yiyecekten yoksun b›rakmak, ceza arac›
olarak kullan›lmaz.

• Bir çocu¤u yiyecekten yoksun b›rakmak, ceza arac›
olarak kullan›l›r.

• Personel çocuklarla birlikte yemek yer.

• Personel çocuklardan ayr› yemek yer.

• ‹lgili personelin sa¤l›k kontrolleri (portör muayenesi
v.b) düzenli olarak yap›l›r ve hijyen konusunda
bilinçlendirilir.

• Personelin sa¤l›k muayenesi düzenli olarak yap›lmaz.
Personel hijyene önem vermez.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

Tablo 13 (devam)

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• G›da kontrol ve analizleri düzenli olarak yap›l›r.

• G›da kontrol ve analizleri düzenli olarak yap›lmaz.

• Güvenli g›da koﬂullar›na uygun sat›n alma iﬂlemleri
yap›l›r.

• G›da al›mlar›nda çocuklar›n yaﬂ ve geliﬂim dönemleri
dikkate al›nmaz.

• Kantinler, çocuklar›n beslenme ve sa¤l›k
gereksinimlerine uygun olarak iﬂletilir ve s›k s›k
mevzuata göre denetlenir (ADALET ve E⁄‹T‹M).

• Kantinler, çocuklar›n beslenme ve sa¤l›k gereksinimlerine
uygun hizmeti ve koﬂullar› sa¤lamaz, yeterli ﬂekilde
denetlenmez (ADALET ve E⁄‹T‹M).

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

taraf›ndan haz›rlanmas›n›n ve çocuklar›n tabldot

Beslenme minimum standard› genel olarak de¤er-

saatleri d›ﬂ›nda gereksinim duyduklar›nda yiyece¤e

lendirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

ulaﬂmalar›n›n sa¤lanmas›n›n önemi de dile
getirilmiﬂtir.

• Personelin sa¤l›k kontrollerinin düzenli yap›lmas›,
• G›da kontrolü, analizleri ve güvenli g›da al›m›n›n

Bunun d›ﬂ›nda Adalet Bakanl›¤›na ba¤l› kurum-

sürekli denetimi,

larda çal›ﬂan personel;

• Besinlerin depolanmas›, haz›rlanmas› ve

• Çocuklar için ara ö¤ünler olmas›na,

piﬂirilmesinde hijyen kurallar›na uyulmas› ve

• Yemeklerin çocuklar›n yaﬂ ve geliﬂimlerine uygun

sürekli denetlenmesi,

olarak haz›rlanmas›na,

• Beslenmenin sadece ana ve ara ö¤ünlerden

• E¤itimevleri d›ﬂ›ndaki kapal› cezaevlerinde kalan

oluﬂan bir rutin olarak alg›lanmay›p, çocuklar için

çocuklar›n beslenmesine daha fazla özen

psikolojik ve sosyal öneminin fark›nda olunmas›,

gösterilmesine,

• Çocuklar›n genellikle personel ile birlikte ayn›

• Beslenme için ayr›lan istihkak/ödeneklerin,

masada yemek yemeleri,

hükümlü / tutuklu say›s› az olan yerlerde, özellikle

• Kiﬂisel geliﬂim ve e¤itimin bir parças› olarak

çocuklar›n beslenmesi aç›s›ndan yeterli düzeye

(çocuklar›n istismar edilmelerine mahal

ç›kart›lmas›na dikkat çekmiﬂtir.

vermeksizin) k›z ve erkek çocuklar›n, yeme¤in
haz›rlanmas› ve sunulmas›na katk› vermeleri,

Ayr›ca Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Kollukta çal›ﬂan

hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu hususlarla ilgili

personel;

gösterge ve karﬂ› göstergeler oluﬂturmuﬂtur.

• Beslenme için ayr›lan mali kaynaklar›n çocuklar
için yeterli düzeye ç›kar›lmas›na vurgu

Kurumlardaki uygulamalar›n farkl› olmas›,

yapm›ﬂlard›r.

beslenme standard› ile ilgili farkl›l›klar›n oluﬂmas›na
da neden olabilmektedir. Di¤er kurumlardan farkl›

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, beslenme minimum

olarak kantin uygulamas›, Adalet Bakanl›¤› ve Milli

standard›n›n uygulanabilmesi için;

E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› kurumlarda bulunmak-

• Çocuklar›n beslenme gereksinimlerini karﬂ›layacak

tad›r. Bu iki kurumda, yemek listelerinin, çocuklar›n

kaynaklar›n ve ödeneklerin art›r›lmas›na yönelik

beslenmesi konusunda uzman olan personel

yasal düzenlemelerde iyileﬂtirme yap›lmas›,

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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• Çocuklar›n özel beslenme ihtiyaçlar›n›

nedenlerle çocuklar kuruma ilk geldiklerinde sa¤l›k

karﬂ›lanmas›n› sa¤lamak amac›yla mevzuat›n

kontrolünden geçirilmesi ve bunun düzenli

güçlendirilmesi,

aral›klarla yap›lmas›, aﬂ› dâhil her türlü tedavinin

• Yemeklerin seçiminde çocuklar›n görüﬂ ve

çocuklara ve personele sa¤lanmas›, çocu¤un

isteklerine imkânlar ölçüsünde yer verilmesi,
• Denetim mekanizmalar›na daha fazla iﬂlerlik
kazand›r›lmas› ile ilgili öneriler getirilmiﬂtir.
STANDART 2. 2: SA⁄LIK

geliﬂim durumu ve sa¤l›kla ilgili bilgilerinin
dosyalanmas› ve kay›tlar›n›n güncellenmesi,
temizlik, güvenlik, olumlu sa¤l›k tutumlar› vb.
önleyici sa¤l›k uygulamalar›n›n teﬂvik edilmesi,
çocuklara sistematik sa¤l›k e¤itiminin verilmesi,

Personel, sorumlu oldu¤u çocuklar›n sa¤l›kl› olmas›n›
destekler ve gerekti¤inde tedavilerinin yap›lmas›n›
sa¤layacak her türlü önlemi al›r.

cinsel sa¤l›k bilgilerinin ve dan›ﬂmanl›¤›n›n
sa¤lanmas›, sa¤l›k hizmetlerinin hijyenik bir
ortamda ve araçlarla verilmesi, personel ve

Dünya genelinde, ebeveyn bak›m›ndan yoksun

bak›c›lar›n kaza veya acil durumlarda ne

çocuklar›n sa¤l›k göstergeleri genellikle düﬂüktür.

yapacaklar›n› bilmesi sa¤l›k standard› aç›s›ndan

Küçük çocuklar, daha büyük çocuklara ve

önem taﬂ›maktad›r.

eriﬂkinlere nazaran bulaﬂ›c› hastal›klara yakalanma
Sa¤l›k minimum standard›n›n uyarlanmas› için

bak›m› alt›nda olan çocuklar grup yaﬂant›s›

yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda ortaya ç›kan

nedeniyle hastal›k salg›nlar›na daha aç›kt›rlar. Bu

göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:

Tablo 14

aç›s›ndan daha fazla risk alt›nda olup, kurum
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuklar›n bedensel, ruhsal ve biliﬂsel geliﬂimine
iliﬂkin bilgiler ile birlikte geçirdi¤i hastal›klar, uygulanan
tedaviler ve al›nmas› gereken önlemlere iliﬂkin bilgilerin
yer ald›¤› sa¤l›k kay›tlar› güncelleﬂtirilerek tutulur.

• T›bbi kay›tlar ya hiç tutulmaz ya da yetersiz tutulur.

• Çocuklar ilk kabullerinde ve düzenli aral›klarla, temel
sa¤l›k kontrollerinden geçirilir. Aﬂ›lamalar düzenli
yap›l›r.

• Çocuklar ilk kabullerinde ve hizmet sürecinde temel
sa¤l›k kontrollerinden ya geçirilmez ya da kontroller
yetersizdir. Olas› sa¤l›k ve geliﬂim sorunlar› erken
tan›lanamaz. Temel aﬂ›lamalar yerine getirilmez.

• Çocuklar›n beden ve ruh sa¤l›¤› yerindedir.

• Çocuklar›n bedensel ve ruhsal sa¤l›¤› iyi de¤ildir ve sa¤l›k
sorunlar›na yeterince önem verilmez. Düzenli sa¤l›k
kontrolleri, izleme ve t›bbi denetimler ya çok az
yap›lmaktad›r ya da hiç yap›lmaz.

• Sa¤l›k sorunlar›nda çocuklar›n sa¤l›k hizmetlerine
ve kurumlar›na eriﬂimi h›zl›d›r. ‹ﬂlemlerden veya baﬂka
nedenlerle tedavide gecikmeye imkân verilmez.

• Bürokratik iﬂlemler yüzünden acil ve/veya gerekli
durumlarda çocuklar›n sa¤l›k kurumlar›na eriﬂimi zor ve
yavaﬂt›r. Çocuklar›n tedavileri gecikir (ADALET).
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Özel gereksinimi olan çocuklar›n sa¤l›k
gereksinimlerine ayr›ca özen gösterilir. Özel tedavi ve
bak›m gerektiren çocuklar, çevreden hizmet alma
olana¤› varsa, tedavi ve bak›m sa¤lan›r, baﬂka
kurum/kuruluﬂlara gönderilmez.

• Özel gereksinimli çocuklar›n ihtiyac› olan özel sa¤l›k
hizmeti ve sa¤l›k malzemesi sa¤lanamaz. Çocuklar›n ilaç
ihtiyac› karﬂ›lanmaz.
• Özel tedavi ve bak›m gerektirdi¤i düﬂünülen çocuklar
çevreden hizmet alma olana¤› oldu¤u halde, baﬂka bir
kuruma gönderilir

• Çocuklar›n gerekti¤inde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinden
yararlanmas› sa¤lan›r.

• Çocuklara yeterli düzeyde ruh sa¤l›¤› hizmeti verilmez.

• Olas› kazalar ve acil durumlar için önlem al›n›r,
ilkyard›m setleri haz›r bulundurulur ve personel
ilkyard›m konusunda bilgi ve beceri sahibidir.

• Olas› kazalar ve acil durumlar için herhangi bir haz›rl›k
yoktur ve önlem al›nmaz. Afet ve acil durum tatbikatlar›
yap›lmaz veya iﬂlevsel de¤ildir. ‹lkyard›m setleri ya yoktur
ya da malzemeler eski ve kullan›lamaz haldedir. ‹lkyard›m
konusunda bilgi ve beceri sahibi, mevzuat›na uygun say›da
e¤itim alm›ﬂ ve görevlendirilmiﬂ personel bulunmaz.

• Çocuklar istedikleri ve gereksinim duyduklar› zaman
banyo ve kiﬂisel bak›m yapabilir.

• Çocuklar›n istedikleri ve gereksinim duyduklar› zaman
banyo ve kiﬂisel bak›m yapma olanaklar› yoktur.

• Çocuklara gereksinim duydu¤u, kiﬂisel temizlik
malzemeleri (diﬂ f›rças›, macunu, hijyenik malzeme,
sabun vb.) sa¤lan›r.

• Çocuklara gereksinim duydu¤u, kiﬂisel temizlik
malzemeleri (diﬂ f›rças›, macunu, hijyenik malzeme, sabun
vb.) yeterli düzeyde sa¤lanmaz.

• Çocuklar›n vücut temizli¤i sa¤l›k kurallar›na uygun
olarak yap›l›r.

• Çocuklar›n vücut temizli¤inde sa¤l›k kurallar›na dikkat
edilmez, kullan›lan malzemeler kalitesizdir ve sa¤l›¤a uygun
de¤ildir.

• Çocuklar›n giysileri sa¤l›¤a ve mevsim koﬂullar›na
uygundur.

• Çocu¤un fiziksel ortam› ve giyimleri sa¤l›¤a uygun de¤ildir.

• Çocuklar›n giysileri sa¤l›k kurallar›na uygun olarak
temizlenir.

• Çocuklar›n giysileri sa¤l›k kurallar›na uygun olarak
temizlenmez. Kullan›lan temizlik maddeleri çocuklar için
uygun ve sa¤l›kl› de¤ildir.

• Tuvaletler çocuklar›n gereksinimlerine uygun ve
temizdir.

• Tuvaletler çocuklara uygun de¤ildir ve pistir.

• Kurum/kuruluﬂlarda yeterli say› ve nitelikte sa¤l›k
personeli (doktor, sa¤l›k memuru, hemﬂire psikolog
vb.) görev yapar.

• Kurum/kuruluﬂlarda yeterli say›da sa¤l›k personeli
(doktor, sa¤l›k memuru, hemﬂire psikolog vb.) bulunmaz.

• Personel, hijyen ile sa¤l›k ve güvenlik uygulamalar›na
a¤›rl›k vererek önlem al›c› bir yaklaﬂ›m sergiler.
• Personel, sa¤l›k e¤itiminde, uyku, kiﬂisel hijyen,
diyet, cinsellik konular›n›n önemini ve madde
kullan›m›n›n zararlar›n› bilir. Sa¤l›kl› al›ﬂkanl›klar›
destekler ve motive eder.

• Personel, çocu¤un sa¤l›¤›n›n korunmas›nda ve sa¤l›k
e¤itiminin desteklenmesinde kendi rollerinin fark›nda
de¤ildir.
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Tablo 14 (devam)

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuklara ve personele, cinsel sa¤l›k, k›z ve erkek
çocuklar›n cinsel geliﬂim süreçleri, cinsel yolla bulaﬂan
hastal›klar konular›nda e¤itim ve dan›ﬂmanl›k sa¤lan›r.

• Çocuklara ve personele, cinsel sa¤l›k, k›z ve erkek
çocuklar›n cinsel geliﬂim süreçleri, cinsel yolla bulaﬂan
hastal›klar konular›nda e¤itim ve dan›ﬂmanl›k sa¤lanmaz.

• Personel, çocuklar›n bulunabilece¤i ve görebilece¤i
yerlerde sigara içmez.

• Personel, çocuklar›n bulunabilece¤i ve görebilece¤i
yerlerde sigara içer.

• Personelin sa¤l›k kontrolleri düzenli olarak yap›l›r.

• Personelin sa¤l›k kontrolleri düzenli olarak yap›lmaz.

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, sa¤l›k minimum standar-

Sa¤l›k minimum standard› genel olarak de¤erlen-

d›n›n uygulanabilmesi için;

dirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan personel;
• Sa¤l›k hizmetleri ve tedavi giderleri konusunda
• Tuvalet temizli¤inin gün boyunca sürekli

çocuklar›n gereksinimlerini daha nitelikli ﬂekilde

sa¤lanmas›,

karﬂ›layacak kaynaklar›n sa¤lanmas›nda yasal

• Personelin ilkyard›m bilgi ve becerilerinin

düzenleme yap›lmas›,

art›r›lmas›,

• Düzenli sa¤l›k kontrollerinin yap›lmas›na yönelik

• Beden ve giysilerin temizli¤ine özen gösterilmesi,

mevzuatta de¤iﬂiklikler yap›lmas›,

• Çocuklar›n sa¤l›k koﬂullar›na uygun giyinmesi,

• Kurum/ kuruluﬂlarda bulaﬂ›c› hastal›klara karﬂ›

• Personelin sa¤l›k konusundaki bilgi ve bilinç

koruyucu sa¤l›k önlemlerinin niteliksel olarak

yeterlili¤inin geliﬂtirilmesi,

geliﬂtirilmesi ve denetlenmesi,

• Sigara kullan›m›n›n önlenmesi,

• Bürokratik iﬂlemlerin azalt›lmas›na yönelik daha

• Kurum/kuruluﬂlarda sa¤l›k personelinin say›n›n

iﬂlevsel ve h›zl› mekanizmalar geliﬂtirilmesi,

yeterli hale getirilmesi,

• Kurumlar›n merkezi yönetimlerinde,

• Kurum/kuruluﬂlar›n mimari yap›s›n›n sa¤l›k ve

kurumlardaki sa¤l›k hizmetleri için bir birimin

güvenlik olarak çocuklar›n yaﬂ ve geliﬂim

(sa¤l›k dairesi, vb.) kurulmas› ve yöneticisinin bir

düzeylerine uygunluk aç›s›ndan yetersizliklerinin

sa¤l›k personeli (örne¤in; doktor) olmas›

giderilmesi,

ile ilgili öneriler dile getirilmiﬂtir.

• Personelin sa¤l›k denetimlerinin düzenli
yap›lmas›,

STANDART 2.3: OYUN VE E⁄LENCE/D‹NLENME

• Sa¤l›kla ilgili kay›tlar›n tutulmas›nda ve güncel-

ETK‹NL‹KLER‹

lenmesine iliﬂkin uygulamalar›n geliﬂtirilmesi,
• Kiﬂisel temizlik malzemelerinin (diﬂ macunu, diﬂ

Personel, çocuklar›n yaﬂ ve geliﬂim düzeylerine uygun
oyun ve boﬂ zaman etkinlikleri için olanaklar yarat›r.

f›rças›, ped gibi), çocuklar için eriﬂilebilir olmas›,
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• Engelli çocuklar›n sa¤l›k hizmetlerine eriﬂimine

Oyun bir ö¤renme etkinli¤i olup çocuklar›n tercihler

özen gösterilmesi hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu

yapmas›nda, sorunlar›n› çözmesinde etkili olabilir.

hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ› göstergeler

Baﬂar›n›n ilk deneyimi oyun içinde gerçekleﬂir.

oluﬂturmuﬂtur.

Oyun ve boﬂ zaman etkinlikleri çocu¤un iﬂidir.
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veya kendili¤inden oluﬂan oyunlar için zaman

için f›rsat sa¤larlar ve günlük yaﬂam›n içinde

ayr›lmas›n›n sa¤lanmas› oyun ve e¤lence/ dinlenme

bulunurlar. Bunlardan dolay› ebeveyn bak›m›ndan

etkinlikleri standard› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.

yoksun çocuklarla birlikte olan personelin oyunun

Oyun ve e¤lence/dinlenme etkinlikleri minimum

öneminin fark›nda olmas›, çocuklar›n yaﬂ›na,

standard›n›n uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n

ilgilerine göre farkl› oyun etkinliklerinin

sonucunda ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ›

planlanmas›, bireysel veya grup oyunlar› ile planl›

göstergeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:

Tablo 15

Bunlar, fiziksel, biliﬂsel, sosyal ve duygusal geliﬂim

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel, çocuklar için uyar›c› bir ortam›n
oluﬂturulmas› ve yarat›lmas›nda, oyun ve boﬂ zaman
etkinliklerinin önemini bilir ve gerekli olanaklar yarat›r.

• Personel, çocuklar›n fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel
yeteneklerinin geliﬂtirilmesinde oyunun, kültürel ve sportif
etkinlikler önemi hakk›nda yeterli anlay›ﬂa sahip de¤ildir.
• Personel, çocuklar›n kendi kendilerini e¤lendirmeleri
gerekti¤ini düﬂünür.
• Personel çocuklar›n oyun oynamas›ndan rahats›z olur.

• Personel çocuklar›, yaﬂlar›na, ilgi alanlar›na ve
yeteneklerine göre, farkl› türde oyunlara yönlendirir
ve kat›l›r.

• Oyun için çok az zaman ayr›l›r.
• Personel çocuklar›, yaﬂlar›na, ilgi alanlar›na ve
yeteneklerine göre, farkl› türde oyunlara yönlendiremez.
• Oyun alanlar› denetimler için her zaman düzenli ve
tertipli tutulur. Çocuklar yeterince kullanamaz.

• Çocuklar için yaﬂ ve gereksinimlerine uygun aç›k ve
kapal› oyun alanlar›, spor salonlar›, sosyal etkinlik
ortamlar› oyun araç ve gereçleri, parklar, vard›r. Bu
ortam ve araç-gereçler gerektikçe yenilenir.

• Çocuklar›n yaﬂlar›na ve geliﬂimlerine uygun aç›k ve kapal›
oyun ve etkinlik alanlar›, oyun materyali bulunmaz veya
bunlar çok eski ve iﬂlevsizdir, yenilenmez.

• Oyuncak, etkinlikler için araç gereç vb. olanaklar›n
yeterli olmad›¤› durumlarda personel, yenilikçi ve
yarat›c›d›r. Personel oyunlar›n teﬂviki ve
geliﬂtirilmesinde mevcut materyalin kullan›m›n›n
çocuklar aç›s›ndan önemini bilir ve uygular.

• Oyuncak, etkinlikler için araç gereç, ortam vb. olanaklar›n
yeterli olmad›¤› durumlarda personel, yenilikçi ve yarat›c›
de¤ildir. Personel oyunlar›n teﬂvik edilmesinde,
geliﬂtirilmesinde mevcut olanaklar›n nas›l yarat›c› ve iﬂlevsel
kullan›labilece¤ini bilmez ve uygulayamaz.
• Personel, oyun materyali eksikli¤ini oyundan vazgeçmek
için bir mazeret olarak kullan›r.

• K›z ve erkek çocuklar›n, bireysel, küçük ve büyük
gruplarda bir arada oyun oynamalar› teﬂvik edilir.
• Var olan oyun olanaklar›, çocu¤un cinsiyetine de¤il
yaﬂa ve yeteneklerine göre düzenlenir.

• Var olan oyun olanaklar›, cinsiyet odakl›d›r (örne¤in erkek
çocuklar› için sporlar, k›z çocuklar› için de bak›m ve
beslemeye iliﬂkin etkinlikler). K›z ve erkek çocuklar ço¤u
zaman ayr› gruplar halinde oynarlar ve bu teﬂvik edilir.

• Çocuklar için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenir
ve/veya kat›l›m sa¤lan›r.

• Çocuklar için düzenlenmiﬂ sosyal ve kültürel etkinlikler
ya yoktur, ya da çok yetersizdir. Gerçekleﬂtirilenlerde
çocuklar›n kat›l›m› sa¤lanmaz veya kat›l›m çok düﬂük
düzeydedir.

• Oyun materyalleri, çocuk sa¤l›¤› aç›s›ndan risk
oluﬂturmaz.

• Kullan›lan oyun materyalleri, kullan›lan malzeme, tasar›m›
ve kimyasallar olarak çocuklar›n sa¤l›¤› ve güvenli¤i
aç›s›ndan risklidir.
• Seçilen oyun materyalleri çocuklar› ﬂiddete yönlendirir.

• Oyun, spor ve sosyal etkinlikler için çevre kaynaklar›
ve olanaklar›ndan yararlan›l›r.

• Oyun, spor ve sosyal-kültürel etkinlikler için çevre
kaynaklar› ve olanaklar› araﬂt›r›lmaz, iﬂbirlikleri kurulmaz,
bunlardan yararlan›lmaz.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

53

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

Çal›ﬂtaylarda ayr›ca, Adalet Bakanl›¤› kurumlar›

Oyun ve E¤lence / Dinlenme Etkinlikleri minimum

ve MEB yat›l› ilkö¤retim bölge okullar›n›n, kent

standard› genel olarak de¤erlendirildi¤inde,

merkezlerinden uzakta bulunmas› nedeniyle,

çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

sosyal, kültürel olanaklar ile oyun alanlar› ve
materyallerinin daha fazla önem taﬂ›d›¤› hususuna

• Çocuklar›n yaﬂ ve gereksinimlerine uygun aç›k-

dikkat çekilmiﬂtir. Oyun ve e¤lence/dinlenme

kapal› oyun ve sosyal etkinlik alanlar›n›n olmas›,

etkinlikleri konusunda personelin e¤itim ve

• Çocuklar›n yaﬂlar›na ve yeteneklerine uygun

rehberli¤e ihtiyac› oldu¤u hususunun alt› çizilmiﬂtir.

oyunlara yönlendirilmesi,
• Oyun, spor ve sosyal etkinlikler için çevre

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, oyun ve e¤lence/dinlenme

kaynaklar›ndan ve olanaklar›ndan yararlanman›n

etkinlikleri minimum standard›n›n uygulanmas›

önemi,

için;

• Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi,

• Personeli bilinçlendirme ve becerilerini geliﬂtirme

• Oyunun bir oyalama arac› olarak de¤il, çocuklar›n

çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›,

geliﬂimini destekleyen, e¤itimine ve rahatla-

• Oyun ve e¤lence/dinlenme etkinlikleri ve

malar›na katk› sa¤layan bir etkinlik olarak

materyalleri konusunda düzenli kaynak ve ödenek

görülmesi ve personelde bu anlay›ﬂ›n geliﬂtirilmesi,

sa¤lanmas›na yönelik yasal düzenlemelerin

• Çocuklar›n yaﬂ ve geliﬂim düzeylerine uygun

yap›lmas›,

oyunlar oluﬂturma ve çevre olanaklar›n› yarat›c›

• Çocuklar›n aile içi sosyal etkinlikleri (dü¤ün,

biçimde kullanma konusunda personelin

niﬂan, ev ziyaretleri vb.) ö¤renmeleri ve bu

desteklenmesi hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu

etkinliklere kat›l›mlar› için olanaklar yarat›lmas›,

hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ› göstergeler

• Sosyal etkinliklerde farkl› cinsiyetlerden çocukla-

oluﬂturmuﬂtur.

r›n bir arada olabilmesi için gerekli mevzuat
düzenlemesinin yap›lmas› ile ilgili öneriler dile

Bunlar›n d›ﬂ›nda Kollu¤a ba¤l› kurumlarda çal›ﬂan

getirilmiﬂtir.

personel taraf›ndan;
• ‹ﬂlemler yap›l›rken çocuklar›n bekledikleri

STANDART 2. 4: ÇOCUKLARIN MAHREM‹YET‹NE

ortamlar›n amaca uygun olarak düzenlenmesi ve

SAYGI

yetiﬂkin ortamlar›ndan farkl›laﬂt›r›lmas›,
• Genelde oyun ve e¤lence/dinlenme etkinliklerine
gereken önemin verilmesi,
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Çocuklardan sorumlu tüm yetiﬂkinler, çocu¤un yüksek
yarar› ile uyumlu olarak onlar›n mahremiyet hakk›n›
destekler ve sayg› gösterir.

• Çocuklar için düzenlenen mekânlar›n oyun

Bir çocu¤un yaﬂam›nda mahremiyetin neyi

oynamak gibi rahatlat›c› etkinlikler için yeterli

kapsad›¤› kültürlere göre de¤iﬂiklik gösterebilir.

olmas›,

Mahremiyete sayg›, çocuklar›n özel eﬂyalar›na

• Sosyal ve kültürel etkinlikler için yeterli kapasite

sayg› gösterilmesini de kapsar. Olanakl› oldu¤u

ve imkân sa¤lanmas› konular›na özel vurgu

hallerde, çocuklar kiﬂisel eﬂyalar›n› ve özel

yap›lm›ﬂt›r.

belgelerini saklamalar› için güvenli bir yere

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

gereksinim duyarlar. Bunun yap›labilmesi için

ürünlerine sayg›n ﬂekilde eriﬂilmesi, k›z ve

çocuklar›n mahremiyet haklar›na sayg›

erkeklerin tuvaletlerinin ayr› yerde ve iyi

gösterilmesi, mahremiyet isteklerine, kiﬂisel geçmiﬂ

ayd›nlat›lm›ﬂ olmas›, çocuklar›n mahremiyetine

ve yaﬂant›lar›na duyarl› olunmas›, tuvalet, banyo,

sayg› standard› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.

giyinme-soyunma vb. mahremiyet gerektiren
Çocuklar›n mahremiyetine sayg› minimum

istediklerinde yaln›z kalabilecekleri yerlerin olmas›,

standard›n›n uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n

çocu¤un ziyaretçileri ile özel olarak görüﬂülebilece¤i

sonucunda ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ›

yerlerin bulunmas›, kiﬂisel hijyen ve bak›m

göstergeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:

Tablo 16

durumlar için uygun yerlerin bulunmas›, çocuklar›n

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel, çocuklar›n mahremiyete iliﬂkin istek ve
duygular›na karﬂ› bilinçli ve duyarl›d›r. Personel
çocuklar›n sorunlar›yla gizlilik içinde ilgilenir ve bu
sorunlarda mahremiyet gereksinimini anlar.

• Personel, çocuklar›n mahremiyet gereksinimlerine karﬂ›
genellikle duyars›zd›r.
• Personelin, çocu¤un hareketlerini ve ona iliﬂkin bilgileri
denetlemeleri ve bununla ilgili uygulamalar›, çocuktan çok
eriﬂkinlerin gereksinimlerine, beklentilerine yöneliktir.

• Personel için mahremiyet ve s›r saklamaya iliﬂkin
kurallar ve yapt›r›mlar vard›r.

• Personel için çocuklar›n mahremiyetinin korunmas›na
ve s›r saklamaya iliﬂkin herhangi bir kural ve yapt›r›m
yoktur.

• Personel, çocuklar›n yaﬂant›lar›n› veya geçmiﬂlerini
di¤er kiﬂi ve çocuklar›n önünde tart›ﬂmaz.

• Personel, çocuklar›n yaﬂant›lar›n› veya geçmiﬂlerini di¤er
kiﬂi ve çocuklar›n önünde uluorta konuﬂur ve tart›ﬂ›r.

• Çocuklar mahremiyet haklar› ve s›n›rlar› konusunda
bilinçlidir. Uygun olmayan dokunma ve kiﬂisel s›n›rlar
için çocuklara bilgi verilir.

• Çocuklar kendi mahremiyet haklar› ve s›n›rlar› konusunda
bilinçsizdir. Uygun olmayan dokunmalar ve kiﬂisel s›n›rlar
hakk›nda çocuklara bilgilendirme ve bilinçlendirme
yap›lmaz.

• Olanaklar ölçüsünde, tuvalet, banyo ve giyinme
iﬂleri ile ilgili yerlerde mahremiyet önlemleri al›n›r.
Erkek ve k›z çocuklar› için ayr› banyo, giyinme ve
tuvalet olanaklar› vard›r.

• Kiﬂisel bak›m ve hijyenik malzemelerin bulundu¤u yerler
çok ortal›ktad›r; erkek ve k›z çocuklar ortak tuvalet ve
banyoyu kullan›r, ya da birbirine bitiﬂik, ›ss›z ve karanl›k
yerlerdedir.
• Banyo, tuvalet vb. esnas›ndaki mahremiyet olanaklar›
ya s›n›rl›d›r ya da hiç yoktur.

• Çocuklar›n, güvenli bir ﬂekilde yaln›z kalabilecekleri
yerler vard›r.

• Çocu¤un güvenli bir ﬂekilde yaln›z kalabilece¤i bir ortam
yoktur.

• Çocuklar, gerekli durumlarda yüksek yarar› dikkate
al›narak, mahremiyet haklar› korunarak izlenebilir.
Çocuklar aras›ndaki riskli ve denetim d›ﬂ› temaslara
karﬂ› önlem al›n›r.

• Çocuklar aras›ndaki riskli ve denetim d›ﬂ› temaslara karﬂ›
ya yeterli önlemler yoktur ya da al›nan önlemler çocuklar›n
yüksek yarar›na uygun de¤ildir.
• Çocu¤un günlük davran›ﬂlar›, aﬂ›r› ve müdahaleci bir
ﬂekilde izlenir.

• Çocuklar›n kendilerine özel giysi ve iç çamaﬂ›rlar›
vard›r.

• Çocuklar›n kendilerine özel iç çamaﬂ›rlar› yoktur.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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Tablo 16 (devam)

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel, k›z çocuklar›n kiﬂisel hijyen ürünlerine
mahremiyet içinde ve kolayl›kla eriﬂebilmesinin önemi
ile menstürasyon döneminin hassasiyetinin
fark›ndad›r.

• Personel, k›z çocuklar›n kiﬂisel hijyen ürünlerine
mahremiyet içinde ve kolayl›kla eriﬂebilmesinin önemi ile
menstürasyon döneminin hassasiyetinin fark›nda de¤ildir.

• Çocuklar›n sorunlar›n›n mahremiyet içinde
tart›ﬂ›labildi¤i, ziyaretçileriyle özel olarak
görüﬂebildikleri ortam vard›r.

• Çocuklar›n sorunlar›n›n mahremiyet içinde tart›ﬂ›labildi¤i,
ziyaretçileriyle özel olarak görüﬂebildikleri herhangi bir yer
yoktur.

• Kurum/kuruluﬂa yap›lan ziyaretler çocuklar›n
mahremiyet duygusunu zedelemeyecek biçimde
kurala ba¤lan›r, bu kural üst düzey kamu görevlilerini
de ba¤lar. Kamuoyu bu konuda bilinçlidir.

• Kurum/kuruluﬂu ziyaret etmek isteyenler için herhangi
bir kural yoktur. Kurum/Kuruluﬂ ziyaretleri yetkililerce
reklâm malzemesi yap›l›r.

• Hizmet binalar›n›n tip projeleri, mimari olarak
mahremiyet esaslar›na uygun olarak düzenlenmiﬂtir.

• Mimari olarak hizmet binalar›n›n projelendirilmesinde,
mahremiyet esaslar› dikkate al›nan bir unsur de¤ildir.

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

Güvenlik nedeniyle çocuklar›n ziyaretçileri/aileleri

Çocuklar›n Mahremiyetine Sayg› minimum

ile yaln›z görüﬂmemeleri ve mektuplar›n›n

standard› genel olarak de¤erlendirildi¤inde,

okunmas› gerekti¤ine vurgu yapm›ﬂt›r.

çal›ﬂtaylara kat›lan personel;
• Çocuklar›n mahremiyet haklar› ve s›n›rlar›

Kollukta çal›ﬂan personel ise;

konusunda bilinçlendirilmeleri,

• Kendilerine zarar verme, intihar vb. olas›l›klar

• Kurum/kuruluﬂlardaki özel alanlar›n nitelik ve
nicelik olarak yeterli olmas›

nedeniyle, yaln›z kalmamalar›na özen gösterildi¤ini
belirtmiﬂtir.

• Çocuklar›n mahremiyet haklar›n› zedelemeyecek
ﬂekilde izlenmeleri,
• D›ﬂar›dan yap›lan gönüllü, yetkili kiﬂilerin
ziyaretlerinin çocuklar›n mahremiyetini zedelememesi için özel özen gösterilmesi ve gerekli
önlemlerin al›nmas›,
• Çocu¤un mahremiyet hakk›na sayg›

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, çocuklar›n mahremiyetine
sayg› minimum standard›n›n uygulanmas› için;
• Fiziki mekân koﬂullar›n›n mahremiyete uygun
hale getirilmesi,
• Kullan›lan özel eﬂyalar›n yeterli hale getirilmesi,

uygulamalar›n›n, çocu¤un güvenli¤i, kontrolü ve

• K›z ve erkek çocuklar›n tuvaletlerinin ve banyo-

disiplini aç›s›ndan risk olarak alg›lanmas›na

lar›n›n mahremiyet aç›s›ndan yeniden gözden

sebebiyet verilmemesi hususlar›na dikkat çekmiﬂ

geçirilerek düzenlenmesi,

ve bu hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ› göstergeler

• Çocuklar›n güvenliklerinin sa¤lanmas› amac›yla

oluﬂturmuﬂtur.

izlenmesinde mahremiyet haklar›n›n dikkate
al›nmas›,
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Bunlar›n d›ﬂ›nda Adalet Bakanl›¤›na ba¤l›

• Üst aramada ileri teknik cihazlar›n (ultrason vb.)

kurumlarda çal›ﬂan personel;

kullan›lmas› ile ilgili öneriler getirilmiﬂtir.
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Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

STANDART 2.5: SEÇ‹M / TERC‹H YAPMA
Personel, çocu¤un yaﬂ›n›, zihinsel, duygusal ve sosyal
olgunlu¤unu, yeteneklerini ve kabul edilebilir riskleri
hesaba katarak, çocuklar› bilinçli seçim/tercihler yapma
yönünde teﬂvik eder.

günlük yaﬂamlar›nda (giysi, film, oyun, faaliyet,
vb.) seçim yapma hakk›na sahip olmas›, personelin,
yap›lan seçimlerde çocuklar›n yaﬂ ve geliﬂim
özelliklerine göre riskleri de¤erlendirmesi, çocuklara
seçim yapabilmeleri için bilgi verilmesi, personelin

Çocuklar, kendi seçeneklerini anlamak, onlar

çocu¤un seçim yapmak için kapasitesini, yeterlik

aras›ndan tercih yapmak ve tercihlerinin

ve iste¤ini anlayabilmesi, davran›ﬂlar›n, ﬂartlar,

sonuçlar›n› bilmek için özel yard›ma gereksinim

çocu¤un gelece¤ini tayin etme, bunun baﬂkalar›na

duyarlar. Tercihin derecesi veya niteli¤inin s›n›rl›

etkisi ve riskleri aç›s›ndan izlenmesinin sa¤lanmas›

oldu¤u acil veya tart›ﬂmal› durumlarda bile

seçim/tercih yapma standard› aç›s›ndan önem

çocuklar, günlük rutin etkinliklerine iliﬂkin baz›

taﬂ›maktad›r.

tercihlerde bulunabilirler. Çocuklar›n tercih
Seçim/tercih yapma minimum standard›n›n

yaﬂama geçerken çok gerekli olan karar verme

uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda

becerilerini ve esneklik unsurlar›n› geliﬂtirmelerine

ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da

yard›mc› olur. Bunun yap›labilmesi için çocuklar›n

verilmiﬂtir:

Tablo 17

yapmas›n›n teﬂvik edilmesi, onlar›n ba¤›ms›z

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel, çocuklar›n günlük yaﬂamlar›nda
seçim/tercihler yapabilmelerinin onlar için öneminin
fark›ndad›r ve seçim/tercih yapma imkânlar›n›
geliﬂtirmeye çal›ﬂ›r.

• Personel, çocuklar›n bilinçli tercih yapmalar›n›n önemi
hakk›nda bilgisiz ya da duyars›zd›r.
• Kurum/kuruluﬂun rutin uygulamalar›, personel
taraf›ndan, çocuklar›n bireysel seçenek ve
gereksinimlerinden daha çok önemsenir.
• Personel, seçimleri art›rman›n yollar›n› bulmaktan daha
çok, mevcut olanaklara göre neden seçim yap›lamayaca¤›n›
gerekçelendirir.

• Çocuklar (küçük yaﬂtaki çocuklar dâhil) günlük
yaﬂamlar›yla ilgili konularda seçim/tercihler yapmalar›
için teﬂvik edilir. Bu seçim/tercihler için uygun olanaklar
vard›r.

• Çocuklar›n günlük yaﬂama iliﬂkin konularda (yemek,
giyim, saç kesimi ve ﬂekli, etkinlikler vb) tercih yapma
olanaklar› yoktur.
• Kararlar, çocu¤a dan›ﬂ›lmadan al›n›r.

• Personel her çocu¤un seçim/tercih yapabilme bilgi
ve beceri düzeyi hakk›nda fikre sahiptir.

• Personel ilgilendikleri çocuklar›n seçim/tercih yapabilme
bilgi ve beceri düzeyi hakk›nda herhangi bir fikre sahip
de¤ildir.

• Personel, çocuklar›n, seçim/tercih yapacaklar› konu
hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmalar›n› sa¤lar.
Kendine-güvenleri, olas› riskler ve baﬂkalar›na etkisi
aras›nda uygun bir denge kurabilmeleri için davran›ﬂ
ve durumlar›n› takip eder.

• Personel, çocuklar›n, seçim/tercih yapacaklar› konular
ve tercih haklar› hakk›nda, onlara yeterli bilgi sa¤lamaz.
• Geliﬂtirici risk alma davran›ﬂlar› ya olabildi¤ince düﬂük
tutulmaya çabalan›r ya da hiç izlenmez.

• Engelli çocuklar seçim/tercih yapabilmeleri
konusunda desteklenir.

• Engelli çocuklar seçim/tercih yapabilmeleri konusunda
desteklenmez. Çocuklar›n seçim/tercih yapt›klar›
durumlarda engelli çocuklar sürece dâhil edilmez.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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Tablo 17 (devam)

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuklara küçük yaﬂlardan itibaren seçim/tercih
yapma, problem çözme ve karar verme becerileri
kazand›r›l›r.

• Çocuklar›n seçim/tercih yapma kapasitelerinin
geliﬂtirilmesine önem verilmez.

• Çocuk temsilcileri demokratik yöntemle seçilir.

• Çocuk temsilcilerini personel belirler.

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

• Çocu¤un seçim/tercih yapma hakk›na iliﬂkin

Seçim/Tercih Yapma minimum standard› genel

uygulamalara yönelik maddelerin yönetmeliklere

olarak de¤erlendirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan

konulmas› ile ilgili öneriler dile getirilmiﬂtir.

personel;
• Çocuklar›n küçük yaﬂlardan itibaren problem
çözme, karar verme ve tercih yapma becerilerinin
desteklenmesi,

STANDART 2.6: ‹T‹BAR VE SAYGINLIK
Personel her koﬂulda çocuklar›n öz de¤erlerine, itibar
ve sayg› gösterir.

• “Çocuklar kendileri için do¤ruyu bilemez” anlay›ﬂ›
ile mücadele edilmesine,

Çocuklar›n geçmiﬂlerine bak›lmaks›z›n, çocuklara

• Çocuk temsilcisi seçimlerinin önemi,

özen ve sayg› gösterilmesi, kendine sayg›n›n

• Çocuklar›n seçim/tercih yapma gereksinim ve

oluﬂturulmas›nda önemli görülmektedir. Ebeveyn

haklar›n›n önemini anlama ve destekleme

bak›m›ndan yoksun çocuklar›n ço¤unlukla, bir

konusunda personelin bilinçlendirilmesi

insan olarak kendi kiﬂiliklerine veya öz de¤erlerine

hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu hususlarla ilgili

ya çok az de¤er verdikleri ya da hiç de¤er

gösterge ve karﬂ› göstergeler oluﬂturmuﬂtur.

vermedikleri yönünde gözlemler bulunmaktad›r.
Bu çocuklar›n kaybolmuﬂ veya tahrip olmuﬂ öz

Bunlar›n d›ﬂ›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›nda çal›ﬂan

de¤erlerini güçlü bir ﬂekilde yeniden kazanmalar›

personel;

için desteklenmeleri gerekir. Bunun yap›labilmesi

• Çocuklar›n seçim/tercih yapma gereksinim ve

için çocuklar›n bireysel özelliklerinin ve

haklar›n›n yeterince desteklenmemesinde

gereksinimlerinin birbirinden farkl› oldu¤unun

personelin say› ve niteli¤inin önemli rol oynad›¤›

bilincinde olunmas›, çocuk hakk›ndaki karar ve

hususunu vurgulam›ﬂt›r.

önlemlere çocuklar›n kat›lmas›, personelin
çocuklarla konuﬂurken, onlardan bahsederken

Kollukta çal›ﬂan personel ise;

veya onlarla ilgili kay›tlar› tutarken sayg›l› olmas›,

• Çocuklarla çal›ﬂmada risk al›nmamas›n›n esas

çocuklar›n mahremiyet ve gizlilik s›n›rlar›n›

ve kural oldu¤u, bu nedenle çocu¤un seçim/tercih

anlamas›, kendileriyle ilgili bilgilere kolay

yapmas›n›n güvenlik aç›s›ndan uygun bulun-

eriﬂebilmesi ve personelle bunlar hakk›nda

mad›¤›n› belirtmiﬂtir.

konuﬂabilmesinin sa¤lanmas› itibar ve sayg›nl›k
standard› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
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Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, seçim / tercih yapma

‹tibar ve sayg›nl›k minimum standard›n›n

minimum standard›n›n uygulanmas› için;

uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda

• Personele ve çocuklara yönelik bilinçlendirme

ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da

çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›,

verilmiﬂtir:

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

Tablo 18

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel, çocuklar›n kiﬂisel gereksinimlerinin
farkl›l›¤›n› kabul eden bir felsefeyi paylaﬂ›r.

• Personel, çocuklar›n kiﬂisel gereksinimlerinin farkl›l›¤›n›
kabul eden bir felsefe ve ortak de¤ere sahip de¤ildir.

• Personel, çocuklar›n öz sayg› ve de¤erlerini
geliﬂtirecek ﬂekilde davran›r. Çocuklara ve özel
yaﬂamlar›na sayg›n›n bir gere¤i olarak mahremiyet
ve gizlili¤in s›n›rlar›n› anlar ve bunlar› destekler.
• Çocu¤un öz bak›m›, sayg›nl›¤›n› zedelemeyecek
ﬂekilde yap›l›r.

• Personel çocuklar› sayg›ya de¤er bir varl›k olarak görmez
ve davranmaz.
• Çocuklar›n bireysel gereksinimleri ve istekleri dikkate
al›nmadan yetiﬂkinlerin ya da grubun istek ve
gereksinimlerine uymalar› için çocuklara bask› yap›l›r.
• Çocu¤un öz bak›m›, sayg›nl›¤›n› zedeleyecek ﬂekilde
yap›l›r.

• Çocuklar›n görüﬂleri dinlenir ve sayg›yla karﬂ›lan›r.
• ‹ﬂler, çocuklar ad›na de¤il çocuklarla birlikte yap›l›r.
• Personel ve çocuklar, karﬂ›l›kl› görüﬂlerin ve
beklentilerin ifade edildi¤i toplant›lar yapar.

• Yaﬂamlar›yla ilgili konularda, çocuklar›n görüﬂlerine itibar
edilmez, dinlenmez.

• Personel, çocuklarla, onlara daima sayg›
duyuldu¤unu gösteren bir tarzda konuﬂur.

• Küçük düﬂürme, d›ﬂlama, alay etme gibi çocu¤un öz
de¤erini zedeleyen, davran›ﬂlar vard›r. Personel bu tür
davran›ﬂlarda bulunur veya bu davran›ﬂlara göz yumar,
önemsemez.

• Çocuklar hakk›ndaki bilgilerin kay›t ediliﬂi, çocu¤a
olan sayg›y› gösteren bir tarzda yap›l›r.

• Çocuklar hakk›ndaki bilgilerin kay›t ediliﬂinde, çocu¤a
sayg› duyuldu¤u anlaﬂ›lmaz. (Çocuk ve ailesi hakk›nda
sosyal yarg›lara dayal› objektif olmayan yorum ve ifadeler,
isim yerine kullan›lan s›fat ve zamirlerin niteli¤i, çocu¤un
farkl›l›klar›n›n ele al›n›ﬂ ve ifade biçimi, çocuklar›n
geçmiﬂlerinin ve dosyalar›n› kategorize ediliﬂ biçimi ve
niteli¤i, vb…)

• Çocuk hiçbir ﬂekilde etiketlenmez.

• Çocu¤a müdahalenin odak noktas›, çocu¤un hak,
sorumluluk ve gereksinimleri üzerinde de¤il, çocu¤a
yüklenen etiket üzerinde yo¤unlaﬂ›r.

• Personel, özel gereksinimleri olan çocuklarla etkileﬂim
ve iletiﬂim kurma yollar›n› ve yöntemlerini bilir ve
uygular.

• Personel, özel gereksinimleri olan çocuklarla etkileﬂim
ve iletiﬂim kurarken zorluk çeker.

• Çocu¤a, kendisiyle ilgili bilgiler anlayabilece¤i ve
kabullenebilece¤i yaﬂta, ilgili uzman personel
taraf›ndan verilir.

• Çocuk anlayabilece¤i ve kabullenebilece¤i yaﬂta, kendisiyle
ilgili do¤ru bilgilere ulaﬂamaz, bunlar› sa¤l›kl› ﬂekilde
anlamas› için herhangi bir uzmanl›k deste¤i verilmez.

• Personelde, kurumsal sayg›nl›¤›n zedelenmesinin,
çocuklar›n etiketlenmesine neden olaca¤› ve
sayg›nl›¤›na zarar verece¤i bilinci vard›r.

• Personel, kurumsal sayg›nl›¤›n zedelenmesinin, çocuklar›n
etiketlenmesine neden olaca¤› ve sayg›nl›klar›na zarar
verece¤i bilincine sahip de¤ildir.
• Personel aras›nda kural ve yasa d›ﬂ› davran›ﬂlar ve bunlara
dayal› adli ve/veya idari iﬂlemlere rastlan›r.

• Kurumun ve çocuklar›n itibar ve sayg›nl›¤›n›n
zedelendi¤i durumlarda gerekli hukuki-kurumsal
süreçler derhal baﬂlat›l›r.

• Kurumun ve çocuklar›n itibar ve sayg›nl›¤›n›n zedelendi¤i
durumlar önemsenmez, geçiﬂtirilir veya gizlenip ört-bas
edilir, gerekli hukuki-kurumsal süreçler hemen baﬂlat›lmaz.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu
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Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

nedeni ile kay›t tutmaya vurgu yapm›ﬂlard›r.

‹tibar ve Sayg›nl›k minimum standard› genel olarak
de¤erlendirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, itibar ve sayg›nl›k
minimum standard›n›n uygulanmas› için;

• Çocuklar›n itibar ve sayg›nl›¤›n› destekleyici
tutum ve davran›ﬂlar hakk›nda daha bilinçli

• Çocu¤un ve personelin itibar ve sayg›nl›¤›n›n

olunmas›,

korunmas› için personele ve çocuklara yönelik

• Çocuklar›n kendisi ile ilgili bilgilere yüksek

bilinçlendirme çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›,

yarar›na göre ulaﬂabilmesi,

• Toplumu bilinçlendirmeye yönelik programlar›n

• Ba¤›ﬂlar s›ras›nda çocuklar›n ve kurumun itibar

haz›rlanmas› ve uygulanmas› ile ilgili öneriler dile

ve sayg›nl›¤›n›n zedelenmemesi ve çocuklar›n

getirilmiﬂtir.

etiketlenmemesine azami özen gösterilmesi,
• Personelde, görevlerinin ve kurumun varl›k

STANDART 2.7: ‹L‹ﬁK‹LER VE BA⁄LANMA

nedeninin “çocuklar”, oldu¤u anlay›ﬂ›n›n tam
manas›yla yerleﬂtirilmesi,
• Çocu¤a itibar ve sayg› göstermenin denetim ve

Personel, çocuklarla olumlu, güvenli ve geliﬂtirici iliﬂkiler
kurmada kendi rolünün önemini anlar ve bu yönde
davranma yetene¤ine sahiptir.

disiplin aç›s›ndan olumsuzluk nedeni olaca¤›
kayg›s›n›n giderilmesi,

Çocu¤un huzursuz, endiﬂeli veya hasta oldu¤u

• Çocuk ve yetiﬂkin alg›lamas›nda sosyokültürel

durumlarda ona ﬂefkat gösterilmesi, tutarl› bir

etkilere (yetiﬂkin olman›n bir üst hiyerarﬂik düzey

bak›m sunulmas› önemli olup, ba¤l›l›klar›n

oldu¤u kal›p yarg›s› nedeniyle, sosyal ba¤lamda

oluﬂturulmas›na yard›m eder. Çocuklar›n yaﬂam

çocuk olman›n, daha alt düzeyde ve daha az sayg›n

deneyimleri ile geliﬂen baﬂl›ca niteliklerden birisi,

olma olarak alg›lanmas›) özen gösterilmesi

önemli bir yetiﬂkin ile güçlü ba¤l›l›klar›n

hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu hususlarla ilgili

geliﬂtirilmesidir. Birincil-ba¤l›l›k oluﬂturduklar›

gösterge ve karﬂ› göstergeler oluﬂturmuﬂtur.

kiﬂiler (ebeveynleri) ölmüﬂ, kaybolmuﬂ, ne yapaca¤›
belli olmayan veya ilgisiz kiﬂiler olabilir. Bu kiﬂilerin

Bunlar›n d›ﬂ›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l›

yerini tutacak güvenli bir kiﬂiyle çocuklar›n

kurumlarda çal›ﬂan personel;

ba¤l›l›klar› gerekmektedir. Bunun yap›labilmesi

• Çocuklar›n baﬂar› durumlar›na göre

için personelin güvenli, olumlu, destekleyici iliﬂkiler

etiketlenmemesi hususunda personelde bilinç

oluﬂturmay› desteklemesi, personel ve çocuklar

yarat›lmas› ve bu amaçla karﬂ›l›kl› görüﬂlerin ve

aras›nda rahat ve yumuﬂak iliﬂkiler kurulmas›,

beklentilerin ifade edildi¤i toplant›lar›n

çocuklara bireysel özen gösterilmesi, ilgilenilmesi,

yap›lmas›na,

çocuklar›n heveslerinin cesaretlendirilmesi,
umutlar›n›n ve korkular›n›n olumlu ﬂekilde
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Kolluk personeli ise;

karﬂ›lanmas›, çocuk haklar›na sayg› gösterilmesi

• Çocu¤un suç isnad›na ve/veya al›konmas›na

ve çocuklar›n sorumluluk almaya teﬂvik edilmesi,

iliﬂkin kay›tlar›n tutulmas›n›n zorunlu olmas›

çocuklardan ya da küçük bir gruptan sorumlu

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

bir(er) görevlinin olmas›n›n sa¤lanmas› iliﬂkiler ve

uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda

ba¤lanma standard› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.

ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da

Tablo 19

‹liﬂkiler ve ba¤lanma minimum standard›n›n

verilmiﬂtir:

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel çocu¤un ilgi ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na
destek verir, çocuklar, personelin gözetiminde rahat
ve huzurludur.

• Personel çocuklar› ihmal eder, çocu¤un yaﬂam›na ve
sorunlar›na yeterli ilgi göstermez.
• Personel çocuklar›n sevgi gereksiniminin fark›nda de¤ildir.
• Çocuklar, personelden belirgin ﬂekilde tedirgin olur,
herhangi bir paylaﬂ›mda bulunmazlar.
• Personel, birbirleriyle daha çok zaman geçirir, çocuklarla
ilgilenmez.

• Çocuklar›n personelden olumlu yaklaﬂ›m ve bireysel
ilgi görebilecekleri ﬂekilde önlemler al›n›r. Her çocuk
bir personelle ba¤lant›land›r›l›r. Söz konusu personel,
küçük bir grup çocuktan sorumludur ve personelin
görevlendirilme süresi de bunu destekler.

• Personel çocuklarla bireysel olarak ilgilenemez.
• Personelin, kurum/kuruluﬂ içinde genel görev ve
sorumluluklar› çocuklarla ilgilenemeyecek kadar fazlad›r,
çocuklara ay›rd›klar› zaman yetersizdir.
• Personel çocuklar›n oyun veya etkinliklerine kat›lmaz.

• Çocuklar›n rahats›z veya huzursuz oldu¤u
durumlarda personel an›nda ve kendili¤inden
müdahale eder.

• Çocuklar›n rahats›z veya huzursuz oldu¤u durumlarda
personel an›nda ve kendili¤inden müdahalede bulunmaz.

• Personelin tutumu, çocuklar›n iliﬂki ve ba¤lanma
gereksinimlerini karﬂ›lamada gerçekçi ve dengelidir.

• Personelin tutumu, çocuklar›n iliﬂki ve ba¤lanma
gereksinimlerini karﬂ›lamada dengeli ve tutarl› de¤ildir.

• Personel iliﬂki kurma, ﬂefkat ve dokunma davran›ﬂlar›
konusunda, çocuklar›n ve çevrenin kültürel özellikleri
hakk›nda bilgilidir.

• Personel iliﬂki kurma, ﬂefkat ve dokunma davran›ﬂlar›
konusunda, çocuklar›n ve çevrenin kültürel özellikleri
hakk›nda bilgili de¤ildir.

• Çocu¤un ba¤land›¤› yetiﬂkinden ayr›lmas›
durumunda, çocu¤un örselenmemesi için gerekli
önlemler al›n›r.

• Çocu¤un ba¤land›¤› yetiﬂkinden ayr›lmas› durumunda,
çocu¤un örselenmemesi için gerekli önlemler al›nmaz.

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

ayr›m›n fark›nda olmas›,

‹liﬂkiler ve Ba¤lanma minimum standard› genel

• Rotasyon ve tayin, personelin çocuklar ile ilgili

olarak de¤erlendirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan

olmayan iﬂlerde görevlendirilmeleri ve çocuklar›n

personel;

s›k s›k kurum de¤iﬂtirmesi gibi uygulamalar›n
çocuk ile personel aras›nda yeterli düzeyde ba¤l›l›k

• Personelin görev ve sorumluluklar›n› yerine

iliﬂkisi geliﬂtirilmesine engel olabilece¤i ihtimalinin

getirirken, çocuklarla birlikte geçirdikleri tüm

göz önünde bulundurulmas›,

zamanlarda, personelin tutum ve davran›ﬂlar›n›n

• Personelde, çocuk ile iliﬂki kurma ve ba¤l›l›k

uygunlu¤u,

geliﬂtirmenin kendi inisiyatifleri d›ﬂ›nda geliﬂen

• Personelin “ba¤l›l›k” ile “ba¤›ml›l›k” aras›ndaki

(çocuklar›n sevimlili¤inden, ortamdan ve

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

61

koﬂullardan kaynaklanan) d›ﬂ odakl› bir süreç
olarak ele al›nmamas›, tüm çocuklar›n geliﬂimleri
için bu tür ba¤l›l›k duygusuna ihtiyac› oldu¤u,

STANDART 2.8: ÇOCUKLARIN K‹ML‹K DUYGUSU
Çocuklar›n kimlik duygusu desteklenir.

• Gönüllülerin, çocuklarla iliﬂkilerinin bu aç›dan
izlenmesine ve desteklenmesine ihtiyaç oldu¤u,

Ebeveyn bak›m›ndan yoksun pek çok çocuk için

hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu hususlarla ilgili

kendi toplumlar›na geri dönmek son derece zordur.

gösterge ve karﬂ› göstergeler oluﬂturmuﬂtur.

Bu yüzden, kimlik duygular›n› korumalar›nda
onlara destek olmak önemlidir. Çocuklardan

Bunlar›n d›ﬂ›nda Adalet Bakanl›¤›na ba¤l›

belleklerinde kalan yer ve insanlar› an›msa-

kurumlarda çal›ﬂan personel;

malar›n›n istenmesi, araﬂt›rma ve yeniden

• Her çocuktan sorumlu bir/birer kiﬂi olmad›¤›na,

birleﬂtirmede büyük ölçüde yard›mc› olabilir.

Kollukta çal›ﬂan personel ise;
• Kolluk iﬂlemlerinin farkl› görevlilerce gerçekleﬂtirilmesi nedeniyle, çocu¤un güvenli¤i ve esenli¤i
aç›s›ndan çocu¤un belli bir görevli ile iliﬂki içinde
bulunmas›n›n mümkün olmad›¤›na bu durumun,
özellikle gerekli oldu¤una,
• Kurumda giyilen üniforman›n çocuklarla iliﬂkileri
olumsuz etkileyebildi¤ine vurgu yapm›ﬂt›r.

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, iliﬂkiler ve ba¤lanma
minimum standard›n›n uygulanmas› için;
• Personele, ziyaretçilere ve gönüllülere yönelik
bilinçlendirme çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›,
• Personel görev tan›mlar›n›n net bir ﬂekilde
belirlenmesi,

Çocukla zaman geçirilerek onun geçmiﬂindeki
önemli kiﬂilerin not edilmesi veya çocu¤un
geçmiﬂinden veya di¤er kaynaklardan yararlanarak
soy a¤ac›n›n çizilmesi çocu¤un dünya içindeki yeri
hakk›nda bir anlay›ﬂa sahip olmas›na yard›m eder.
Bunun yap›labilmesi için çocuklar›n kimlik
duygusunun desteklenmesi, çocuklara kimlik
belgesi verilmesi, kardeﬂlerin ayr›lmadan birlikte
bak›lmas›, ailenin araﬂt›r›lmas› ve yeniden
birleﬂtirmeye öncelik verilmesi, çocuklar›n ad ve
soyadlar›yla ça¤r›lmas›, çocuklar›n sosyal
de¤erlerini ö¤renmesi için desteklenmesi,
çocuklar›n kiﬂisel belgelerine eriﬂmesi, çocuklar›n

• Çocuklar›n yaﬂ gruplar›na göre kurum/kuruluﬂ

kendileri hakk›nda olumlu düﬂüncelere sahip

ve/veya grup de¤iﬂtirmelerinde, ba¤lanma ve kiﬂiler

olmas› için teﬂvik edilmesinin sa¤lanmas›

aras› iliﬂkileri dikkate alan bir sistemin

çocuklar›n kimlik duygusu standard› aç›s›ndan

oluﬂturulmas›,

önem taﬂ›maktad›r.

• Gerekti¤inde çocu¤a ve personele psikolojik
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destek verilmesi,

Çocuklar›n kimlik duygusu minimum standard›n›n

• E¤itimevlerinin say›s›n›n art›r›lmas› ve tutuklu

uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda

çocuklar›n da e¤itim evlerinde kalmas›,

ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da

ile ilgili öneriler getirilmiﬂtir.

verilmiﬂtir:

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

Tablo 20

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel; çocu¤un kendine sayg›s›n›n, sosyal
kabulünün ve duygusal sa¤l›¤›n›n geliﬂtirilmesinde,
kültürünün, ulusal kimli¤inin, dininin, aile kökeninin,
bireyselli¤inin ve d›ﬂ görünüﬂünün önemli unsurlar
oldu¤una dair ortak bir ilke, anlay›ﬂ ve fark›ndal›¤a
sahiptir.

• Çocu¤un kendine-sayg›s›n›n, sosyal kabulünün ve
duygusal sa¤l›¤›n›n geliﬂtirilmesinde, dininin, kültürünün,
aile kökeninin, bireyselli¤inin, d›ﬂ görünüﬂünün ve ulusal
kimli¤inin önemli unsurlar oluﬂturdu¤unun anlay›ﬂ ve
fark›ndal›¤›na sahip de¤ildir.

• Çocu¤un bireysel farkl›l›¤› farkl› gereksinimleri bir
sorun olarak görülmez. Bu durum çocuklar›n kimlik
ve kiﬂilik farkl›l›klar›n›n do¤al bir sonucu olarak ele
al›n›r ve davran›l›r.

• Çocu¤un bireysel farkl›l›¤› ve gereksinimleri bir sorun
olarak görülür.

• Çocuklar›n aileleri ve sosyal de¤erlerine sayg›
gösterilir.

• Çocuklar›n aileleri ve sosyal de¤erlerine sayg› gösterilmez.
• Çocuklar aileleri ve kendi kültürleri konusunda bilinçli
de¤ildir.
• Çocu¤un kimli¤i göz ard› edilir.
• Kimli¤ine iliﬂkin bilgiler çocu¤un zarar›na kullan›l›r.
• Personel sosyokültürel özelliklerine göre çocuklar aras›nda
ay›r›mc›l›k yapar.

• Çocuklar, ilk adlar›yla ça¤›r›l›rlar ve soyadlar›n›
sürdürebilirler.

• Çocuklar›n isim ve soyadlar›n› kullanmalar› ve
sürdürmelerine önem verilmez. Bununla ilgili yaz›l› herhangi
bir kural yoktur.
• Çocuklar soyadlar›n› bilmez.
• Aile yan›na yerleﬂtirilen çocuklarda isim de¤iﬂtirmeler
görülür.

• Çocuklarda, kimlik belgeleri ve ilgili di¤er kimlik
belgelerinin kopyalar› vard›r. Kimlik belgesi olmayan
çocuklara, kimlik belgesi ç›kart›lm›ﬂt›r.

• Çocuklar, kimlik belgeleri ve ilgili di¤er kimlik belgelerinin
suretlerine sahip de¤ildir. Kimlik belgesi olmayan çocuklara,
kimlik belgesi ç›kart›lmam›ﬂt›r veya iﬂlemler çok yavaﬂt›r
ya da takip edilmemektedir.

• Ailesi olmayan veya bulunamayan çocuklara
durumlar›n› belirten, çocuklar› toplumda etiketleyen
rencide eden isim ve soyad›lar› verilmez.

• Ailesi olmayan veya bulunamayan çocuklara durumlar›n›
belirten, çocuklar› toplumda etiketleyen rencide eden isim
ve soyad›lar› verilir.

• Çocuklara, öz de¤er ve öz güven kazand›r›l›r.

• Çocuklar, kendilerine güven duymalar› için desteklenmez,
kiﬂiliklerini zedeleyecek ﬂekilde etiketlenir ve/veya isimleri
kullan›lmaks›z›n iﬂaret zamirleri ile ça¤r›l›r.

• Çocu¤un yüksek yarar›na uygun ise, ailelerin ve/veya
kardeﬂlerin bir arada tutulmas› sa¤lan›r.

• Çocu¤un yüksek yarar›na uygun oldu¤unda, ailelerin
ve/veya kardeﬂlerin bir arada tutulmas›, önemsenmez.

• Çocuklar, do¤duklar› aileler, dinleri ve kültürleri
hakk›nda bilgi sahibidirler ve bir bak›m/ koruma/
gözetim/ infaz hizmetinde, bulunmalar›n›n nedenlerini
anlamalar›, içinde bulunduklar› realiteyi fark etmeleri
ve onunla baﬂ etmeleri için onlara yard›mc› olunur.
• Çocuklar kendi geçmiﬂlerini ve kimliklerini anlamalar›
ve anlamland›rmalar› için teﬂvik edilir ve desteklenir.

• Çocuklar, do¤duklar› aileler, dinleri ve kültürleri hakk›nda
bilgilendirilmezler, hatta kimi durumlarda bu bilgiler
çocuklardan saklan›r ve bir bak›m/ koruma/ gözetim/ infaz
hizmetinde, bulunmalar›n›n nedenlerini anlamalar›, içinde
bulunduklar› realiteyi fark etmeleri ve onunla baﬂ etmeleri
için onlara yard›mc› olunmaz.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu
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Tablo 20 (devam)

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuklar ailelerinden ve memleketlerinden
ayr›ld›klar›nda, aile araﬂt›r›larak ve çocu¤un yüksek
yarar› dikkate al›narak çocuk güvenli ve uygun oldu¤u
durumda aileye döndürülür.
• Aileleri bilinmeyen çocuklar›n, aile araﬂt›rmalar› ve
çocu¤un yerleﬂtirilmesi en k›sa sürede sonuçland›r›l›r.

• Çocuklar ailelerinden ve memleketlerinden ayr›ld›¤›
durumlarda aileler araﬂt›r›lmaz ve çocu¤un yüksek yarar›na
uygunsa aileye döndürülmesi için çabalanmaz, gerekli
önlemler al›nmaz.

• Çocuklar›n yüksek yarar› korundu¤u sürece aileleri,
kardeﬂleri, akrabalar› ile düzenli görüﬂmesi sa¤lan›r.
Aile bireyleri ile aç›k görüﬂ yapt›r›l›r (ADALET).

• Çocu¤un ailesi ile görüﬂmesi ve iletiﬂimi desteklenmez,
ulaﬂ›m, izin vb. konularda bürokratik engeller vard›r
(ADALET).

• Çocuklar sosyal kabullerini destekleyecek ﬂekilde
temiz ve bak›ml›d›r.
• Çocuklar›n tek tip giyinmemesine ve saç kesim
ﬂekillerine özen gösterilir.

• Çocuklar sosyal kabullerini destekleyecek ﬂekilde temiz
ve bak›ml› de¤ildir.
• Çocuklar›n tek tip giyinmemesine ve saç kesim ﬂekillerine
özen gösterilmez.

• Personel çocu¤un kimli¤i ve kültürü konusunda
bilgilidir.

• Personel çocu¤un kiﬂisel ve sosyal olarak kimli¤i ve
kültürü hakk›nda bilgi sahibi de¤ildir.

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

olas› aksakl›klar›n önlenmesi,

Çocuklar›n Kimlik Duygusu minimum standard›

• Çocuklar›n sosyal kabullerini etkileyen giyim,

genel olarak de¤erlendirildi¤inde, çal›ﬂtaylara

saç kesim ﬂekli vb. durumlar›n fark›nda olunmas›

kat›lan personel;

ve bu hususlar›n göz önünde bulundurulmas›,
• Standard›n içeri¤i hakk›nda personelin bilgi ve

• Çocuklar›n biyolojik ailelerine ve sosyal

alg› düzeylerinin geliﬂmesi için hizmet içi e¤itim

de¤erlerine, kültürel özelliklerine sayg› gösterilmesi

ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› hususlar›na dikkat

ve çocuklar›n ailelerini ve kültürlerini ö¤renme-

çekmiﬂ ve bu hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ›

lerinin desteklenmesi,

göstergeler oluﬂturmuﬂtur.

• Kimli¤i olmayan çocuklara kimlik ç›kar›lmas›,
• Personelin, çocuklar›n biyolojik aileleriyle

Bunlar›n d›ﬂ›nda Adalet Bakanl›¤›na ba¤l›

görüﬂme haklar› ve bunun önemi hakk›nda bilinçli

kurumlarda çal›ﬂan personel;

olmas›,

• Çocuklar›n aileleri, kardeﬂleri ve akrabalar› ile

• Ailesi bilinmeyen çocuklar›n ailelerinin

görüﬂmelerinin ve aç›k görüﬂün sa¤lanmas›na

araﬂt›r›lmas› çal›ﬂmalar›n›n h›zl› ve etkin biçimde

vurgu yapm›ﬂt›r.

yap›lmas›,
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• Çocu¤un kimli¤inin tespiti ve aile araﬂt›rmalar›n›n

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, çocuklar›n kimlik duygusu

uzamas›, sürecin yavaﬂ iﬂlemesi vb..nedenlerle

minimum standard›n›n uygulanmas› için;

çocuk üzerinde oluﬂabilecek olumsuz etkilerin

• Çocuklar›n kimlik ve aile araﬂt›rmalar›n›n

önlenmesi,

kapsaml› ﬂekilde yap›labilmesi ve iﬂlemlerin daha

• Çocuklar›n kay›tlar›na eriﬂememesi durumunda,

h›zl› olabilmesi için kurumlar aras› iﬂbirli¤ine

kimlik duygusunun geliﬂmesinde görülebilecek

yönelik gerekli hukuksal düzenlemelerin yap›lmas›,

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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• Kardeﬂ olan çocuklara, ayn› kurum/kuruluﬂta ya

Çocuklar, kurallar›n belirlenmesinde yer ald›klar›

da ayn› ﬂehirde koruma ve bak›m hizmetinin

takdirde, kurallar› daha çok sahiplenir ve onlar›n

verilmesi,

uygulanmas›na sayg› duyarlar. Kötü davran›ﬂ

• Adalet kurumlar›nda çocuklar›n ailelerinin

hakk›nda bir çocukla konuﬂmak ve ne oldu¤unu,

yan›na gidebilmesi için ulaﬂ›m masraflar›n›n kurum

nedenlerini, sonuçlar›n› ve hangi hareket tarz›

taraf›ndan karﬂ›lanmas›,

seçilmiﬂ olsayd› daha uygun olabilece¤ini tart›ﬂmak,

• Çocuklar için aç›k görüﬂ mevzuat›n›n yeniden

ço¤unlukla çocu¤un durumu daha iyi anlamas›na,

düzenlenmesi ile ilgili öneriler dile getirilmiﬂtir.

öz-denetim kazanmas›na ve kabul edilebilir
davran›ﬂ standartlar›n› özümsemesine yard›m

STANDART 2.9: ÇOCUKLAR ‹Ç‹N KONTROL VE

edebilir. Bunun yap›labilmesi için politika ve

YAPTIRIM

uygulamada, çocuklar için kabul edilebilir

Çocuklar için belirlenen kurallar ve yapt›r›mlar çocuk
haklar›na ve onlar›n yüksek yarar›na uygundur.

yapt›r›mlar›n tan›mlanmas›, çocuklara sosyal

Çocuklardaki içsel denetimlerin geliﬂmesine yard›m

konularda temel kurallar›n kazand›r›lmas›, kabul

etmek için, bir denetim ö¤esi gereklidir. Çocu¤un

edilemez davran›ﬂlar›n çocu¤un, daha fazla destek

kabul edilemez davran›ﬂ› ile ilgili ve orant›l› olan

ve rehberli¤e ihtiyac› oldu¤unun göstergesi olarak

ve de çocu¤un olgunluk derecesini göz önünde

ele al›nmas›, uygulanan yapt›r›mlar›n kay›tlar›n›n

bulunduran makul ve do¤ru yapt›r›mlar

tutulmas› ve kay›tlarda tarihlerin belirtilmesinin

uygulanabilir. Bunlar, di¤er müdahalelerin etkisiz

sa¤lanmas› bu standart aç›s›ndan önem

oldu¤unun anlaﬂ›lmas› durumunda, bir çocu¤un

taﬂ›maktad›r.

davran›ﬂlar, mülkiyet ve baﬂkalar›na sayg› vb.

ö¤reniminde de¤erli bir araç olabilir. Yanl›ﬂ davran›ﬂ
Çocuklar için kontrol ve yapt›r›m minimum

davran›ﬂ›n oluﬂu ile iliﬂkili olmal› ve çocuk için

standard›n›n uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n

anlam›n› yitirecek ﬂekilde çok geç bir zamanda

sonucunda ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ›

veya uzun bir süreye yay›larak uygulanmamal›d›r.

göstergeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:

Tablo 21

için (uygulanan) sonuçlar›n zaman› ve süresi,

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuklar için uygun kontrol ve yapt›r›mlar
konusunda politika ve usuller vard›r. Personel bunlar
hakk›nda net bilgiye sahiptirler.
• ‹ﬂleyiﬂe iliﬂkin kurallar ve uygulamalar hakk›nda
personel bilgilendirilir.

• Çocuklar için uygun kontrol ve yapt›r›mlar konusunda
net politika ve usuller bulunmaz. Personel bunlar ve
uygulanmalar› hakk›nda bilgi sahibi de¤ildir.

• Çocuklar haklar›, sorumluluklar›, kurallar, yapt›r›mlar,
bunlar›n gerekçeleri ve iﬂleyiﬂ süreçleri konusunda
bilgilidir.
• Çocuklar, sosyal beceriler ve baﬂkalar›n›n haklar›na
sayg›ya iliﬂkin temel kurallar› bilir.

• Çocuklar; haklar›, sosyal beceriler ve baﬂkalar›n›n
haklar›na sayg›, kurallar ve yapt›r›mlar, gerekçeleri ve iﬂleyiﬂ
süreçleri konular›ndan habersiz, bilgisizdir.

• Kendileri için geliﬂtirilmiﬂ kural ve yapt›r›mlar›n
belirlenmesinde veya gözden geçirilmesinde çocuklar›n
fikri al›n›r.

• Yapt›r›mlar hakk›nda çocu¤un fikri al›nmaz.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu
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Tablo 21 (devam)

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuklar›n temel hak ve gereksinimlerinin
karﬂ›lanmas›, yapt›r›mlar›n içerik ve iﬂleyiﬂ konusu
olmaz.

• Uykudan veya yemekten yoksun b›rakmak, fiziksel
rahats›zl›k, hapis, sözlü taciz, aﬂa¤›lama, bedensel
cezaland›rma ve di¤er kabul edilemez cezaland›rma türleri,
davran›ﬂ› denetlemek üzere kullan›l›r.
• Çocuklar kat›l›m görüntüsü alt›nda, baﬂkalar›n›n
“cezaland›r›lmas›na” karar vermede yer al›r ve utand›r›c›
veya taciz edici cezalar› onaylamalar› için teﬂvik edilirler.

• Kabul edilemez davran›ﬂlar, çocu¤un
cezaland›r›lmas›ndan çok, deste¤e ve rehberli¤e
ihtiyac› oldu¤unun bir göstergesi olarak ele al›n›r.

• Çocu¤un kural d›ﬂ›, kabul edilemez davran›ﬂlar›, içinde
bulundu¤u koﬂullar ve nedenleri irdelenmeden,
cezaland›r›l›r. Bu davran›ﬂlar› tekrarlamamas›, geliﬂmesi
ve ö¤renmesi için rehberlik edilmez.

• Bak›m/koruma/gözetim/infaz hizmetlerinde
kullan›lan bütün yapt›r›mlar için; yapt›r›mdan
sak›n›lmada kullan›lan yöntemler, vakalar›n zaman
ve tarihleri, tüm ilgililerin isimleri gibi, iyi tutulmuﬂ ve
net kay›tlar bulunur.

• Kullan›lan bütün yapt›r›mlar için; yapt›r›mdan sak›nmada
kullan›lan yöntemler, vakalar›n zaman ve tarihleri, tüm
ilgililerin isimleri gibi iyi tutulmuﬂ ve net kay›tlar yoktur.
• Bak›m/koruma/gözetim/infaz hizmetlerinde, hiçbir
yapt›r›m kayd› yoktur veya varsa da muhafaza edilmez.

• Disiplin yapt›r›mlar›, yetkili kurul arac›l›¤›yla
kararlaﬂt›r›l›r ve çocu¤a bildirilir.

• Yapt›r›mlar herhangi bir kurulda, olay›n farkl› boyutlar›yla
de¤erlendirilmeden, görevlilerin kiﬂisel yarg›lar›yla belirlenir
ve uygulan›r.

• Çocu¤un kontrol d›ﬂ› davran›ﬂlar› karﬂ›s›nda personel
tutarl›, ortak tutum ve davran›ﬂ sergiler.

• Personel yapt›r›mlar› uygulamada tutarl› de¤ildir.

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

de¤erlendirme ve kurumsal önlemler geliﬂtirme

Çocuklar ‹çin Kontrol ve Yapt›r›m minimum

ve iyileﬂtirme amaçlar›na yönelik olarak kay›tlar›n

standard› genel olarak de¤erlendirildi¤inde,

kullan›lmas›,

çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

• Yapt›r›mlarla ilgili kay›tlar ve yapt›r›m
uygulamalar›nda çocu¤un mahremiyet ve

• Kurallar, yapt›r›mlar ve bunlar›n gerekçeleri
hakk›nda personel ve çocuklar›n bilgilendirilmeleri,
• Disiplin yapt›r›mlar› konusunda kurullar
oluﬂturulmas›n›n önemi,
• Temel hak ve gereksinimlerin yapt›r›m konusu
olmamas› ve bu konuda personelde bilinç
yarat›lmas›,
• “Ceza” ve “yapt›r›m” ayr›m›n›n önemi, geliﬂtirici,
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sayg›nl›¤›n›n ihlal edilmemesi hususlar›na dikkat
çekmiﬂ ve bu hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ›
göstergeler oluﬂturmuﬂtur.
Bunlar›n d›ﬂ›nda; Adalet Bakanl›¤›na ba¤l›
kurumlarda çal›ﬂan personel;
• ‹ﬂleyiﬂe iliﬂkin kurallar ve uygulamalar hakk›nda

e¤itici kontrol ve yapt›r›m yöntemleri geliﬂtirme

personelin ve çocuklar›n bilgilendirilmelerine,

ve uygulamada personelin hizmet içi e¤itim

• Yetiﬂkin üniteleri ve çocuk tutukevlerinin ayn›

ihtiyac›n›n sürekli biçimde karﬂ›lanmas›,

yerleﬂke içinde bulundu¤u kapal› kurumlarda,

• Yapt›r›mlarla ilgili kay›tlar›n sadece mevzuat ve

çocuklar için kurallar ve yapt›r›mlar hakk›nda el

idari prosedür gere¤i tutulmamas›, kontrol, izleme,

kitab› haz›rlanmas› ve tüm çocuklara verilmesine,
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Kollukta çal›ﬂan personel ise;

Dinlenilmek, kendine sayg›n›n artt›r›lmas›nda

• Çocuk geliﬂimi ve özellikleri, davran›ﬂ de¤iﬂtirme

önemli bir araçt›r. Çocuklar›n gelecekte daha

yöntemleri ile çocuklar›n kontrol d›ﬂ› davran›ﬂlar›

ba¤›ms›z ve kendi-kendilerine yeterli olabilmeleri

konular›nda hizmet içi e¤itime ihtiyaç oldu¤una

için onlar› dinlemek gerekir. Çocuklara kayg› ve

vurgu yapm›ﬂlard›r.

duygular›n› ifade etme süreçlerini deneme ve
geliﬂtirme olana¤›n›n sa¤lanmas›, çocuklar›n

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, çocuklar için kontrol ve

iletiﬂim, tart›ﬂma, sorun çözme ve kendini savunma

yapt›r›m minimum standard›n›n uygulanmas› için;

becerilerini kazanmas›nda etkili olmaktad›r. Baz›

• Yapt›r›mlara iliﬂkin net, ﬂeffaf ve ilkeli bir politika,

çocuklar görüﬂlerini bireysel olarak ifade etmekte

yaz›l› usuller ve yöntemlerin belirlenmesi ve

yeterince kendinden emin olmayabilir. Ancak grup

uygulanmas› için gerekli ﬂartlar›n oluﬂturulmas›,

mekanizmalar› veya yaklaﬂ›mlar›, çocuklar› daha

• Uygun davran›ﬂ ve tutumlar geliﬂtirebilmek için

büyük bir grubun parças› olarak bir araya getirdi¤i

ödüllendirme ve yapt›r›mlar› dengeli biçimde ele

için, onlara daha aç›k sözlü olmalar› yönünde

alan yeni anlay›ﬂ ve uygulamalar›n oluﬂturulmas›,

destek verebilir. Bunun yap›labilmesi için

• Çocu¤a yapt›r›m›n gerekçeleri ve nedenlerinin

çocuklar›n hizmetler hakk›nda eleﬂtiri ve görüﬂlerini

önceden anlat›lmas›,

aç›klayabilece¤i mekanizmalar›n bulunmas›,

• Yapt›r›m uygulamalar›nda çocuklar›n

çocuklar›n reddedilmeden ve yarg›lanmadan

sayg›nl›¤›n›n gözetilmesi,

görüﬂlerinin dinlenilip de¤erlendirilece¤i tart›ﬂma

• Çocuklara yönelik kurallar ve yapt›r›mlar

forumlar›n›n yap›lmas›, görüﬂlerinin kay›t alt›na

hakk›nda personelin bilinçlendirilmesi,

al›nmas›, personelin çocuklar› teﬂvik etmesi, içine

• Çocuklara uygulanan yapt›r›mlar ve bunlar›n

kapan›k veya engelli çocuklar›n da görüﬂlerini

nedenlerine iliﬂkin daha nitelikli kay›tlar tutulmas›

söylemeleri için desteklenmesi, gizli ﬂikâyetler için

ile ilgili öneriler getirilmiﬂtir.

sistemlerin bulunmas›n›n sa¤lanmas› bu standart
aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.

STANDART 2.10: ÇOCUKLARIN SESLER‹N‹
DUYURMASI

Tablo 22

Program, çocuklar›n ne hissettiklerini aç›kça dile
getirebilmelerini ve bu görüﬂlerin personel taraf›ndan
dikkate al›nmas›n› sa¤layan mekanizmalara sahiptir.

Çocuklar›n seslerini duyurmas› minimum
standard›n›n uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n
sonucunda ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ›
göstergeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel çocuklar›n söylediklerine de¤er verir ve
onlar›n ald›klar› hizmete iliﬂkin eleﬂtirileri dinler.

• Çocuklar›n görüﬂ ve düﬂünceleri, personel taraf›ndan
de¤erli veya bak›m program›n›n geliﬂtirilmesi için yararl›
görülmez.

• Personel çocuklar›, dilek, istek ve görüﬂlerini ifade
etmelerine yard›mc› olur.

• Çocuklar›n görüﬂlerini ifade etmeleri için hiçbir yap›sal
veya aç›k sistem bulunmamaktad›r.

• Çocuklar›n duygu ve düﬂüncelerini serbest ve aç›k
bir ﬂekilde ifade edebildikleri forumlar vard›r.
• Çocuk haklar› komiteleri, çocuk temsilcili¤i, çocuk
meclisi vb. yap›lar teﬂvik edilir.

• Çocuk haklar› komiteleri, çocuk temsilcili¤i, çocuk meclisi
vb. gibi yap›lar›n oluﬂumu kurumsal olarak desteklenmez
veya mevcut yap›lar çocuklar›n seslerini ve görüﬂlerini
duyurabilmeleri aç›s›ndan etkili ve iﬂlevsel de¤ildir.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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Tablo 22 (devam)

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuk temsilcileri, kurum/kuruluﬂun uygun kurul
toplant›lar›na dâhil edilir.
• Çocuklar yetkililere rahatl›kla eriﬂir.

• Çocuklar›n yetkililere eriﬂme olana¤› yoktur.

• Çocu¤un, mahremiyeti ihlal edilmeksizin, güven
içinde ﬂikâyette bulunabilmesini ve bunun gere¤inin
yap›lmas›n› sa¤layacak sistemler vard›r.

• Çocu¤un, mahremiyeti ihlal edilmeksizin, güvenle
ﬂikâyette bulunabilece¤i ve bunun gere¤inin yap›lmas›n›
sa¤layacak herhangi bir kurumsal mekanizma, kural veya
iﬂlemler bulunmaz veya gerekti¤i biçimde uygulanmaz.

• Personel çocuklardan hizmete iliﬂkin olarak al›nan
geri bildirim ve eleﬂtiriler karﬂ›s›nda, konuyu
samimiyetle ele al›r, inceleyip de¤erlendirir ve gere¤ini
yapar.

• Personel çocuklardan hizmete iliﬂkin olarak al›nan geri
bildirim karﬂ›s›nda savunmaya geçer ve/veya gere¤ini
yapmaz.

• Çocuklar›n ﬂikâyetleri ve yap›l›p yap›lamayanlar
hakk›nda kendilerine geri bildirim verilir.

• Çocuklar›n ﬂikâyetleri ve yap›l›p yap›lamayanlar hakk›nda
kendilerine herhangi bir geribildirimde bulunulmaz.

• Çocuklar›n eleﬂtiri ve görüﬂleri ile al›nan önlemler
ve geribildirimler kaydedilir.

• Çocuklar›n görüﬂlerinin, al›nan önlemlerin ve verilen geri
bildirimlerin kaydedildi¤i herhangi bir belge yoktur.

• Kendilerini ifade etmede zorlanan çocuklara,
görüﬂlerini ifade etmeleri için özel dikkat ve destek
gösterilir.

• Kendilerini ifade etmede zorlanan çocuklara, görüﬂlerini
ifade etmeleri için özel dikkat, destek ve çaba gösterilmez.

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

duyurmas› minimum standard›n›n uygulana-

Çocuklar›n Seslerini Duyurmas› minimum

bilmesi için;

standard› genel olarak de¤erlendirildi¤inde,

• Personele ve çocuklara yönelik bilinçlendirme

çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›,
• ﬁikâyet mekanizmalar›n›n amac›na uygun

• Çocuklar›n personele kolay eriﬂimi,

iﬂlemesi için gerekli düzenlemelerin yap›lmas›

• Yöneticilerin çocuklar›n seslerini duyurmas›nda

ile ilgili öneriler dile getirilmiﬂtir.

üstlendi¤i sorumluluklar,
• Çocuk temsilcilikleri ve çocuk meclislerinin iﬂlevi,
• Çocuklar›n kendilerini ifade edebilecekleri
alternatif yollar›n varl›¤› ve kullan›lmas›,
• Çocuklar›n ﬂikâyetlerinin de¤erlendirilmesi ve
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STANDART 2.11: E⁄‹T‹M
Program çocuklar›n gereksinimlerine ve kapasitelerine
uygun olarak örgün, yayg›n ve mesleki e¤itim almalar›n›
sa¤lar.

geri bildirim verilmesi,

Okul, çocu¤un yaﬂam›nda bir arkadaﬂl›k ve akran

• Personelin, çocuklar›n kendilerini ifade

iliﬂkisi kayna¤›d›r ve çocuk için yaﬂam›ndaki s›k›nt›l›

etmelerine katk› sa¤lama konusunda destek-

alanlardan kurtaran bir s›¤›nak rolü oynayabilir.

lenmesi hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu hususlarla

Ayn› zamanda okul, ö¤retmenler ve di¤er okul

ilgili gösterge ve karﬂ› göstergeler oluﬂturmuﬂtur.

personeli ile destekleyici veya geliﬂtirici iliﬂkiler

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, çocuklar›n seslerini

kurulmas› için olanak sa¤lar. Dezavantajl› gruplar›n

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

da e¤itim alabilmelerini sa¤lamak için, hizmetlerin

çocuklar›n e¤itimlerinin desteklenmesi, akademik

yenilikçi ve esnek biçimde verilmesi önemlidir

ve akademik olmayan ö¤renmelerin de¤erinin

(örne¤in, çal›ﬂan çocuklar için normal saatler

fark›nda olunmas›n›n sa¤lanmas› bu standart

d›ﬂ›nda e¤itim imkanlar›n›n sa¤lanmas› gibi).

aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.

Bunun yap›labilmesi için çocuklar›n örgün veya
E¤itim minimum standard›n›n uyarlanmas› için

edebilmesi, çocuklar›n e¤itim kurumlar›na

yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda ortaya ç›kan

gereksinim ve yeteneklerine göre yönlendirilmesi,

göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:

Tablo 23

yayg›n e¤itim kurumlar›na eriﬂmesi ve devam

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuklara e¤itim sa¤lanmas›n› zorunlu k›lan
düzenlemeler vard›r.

• Programlarda çocuklara e¤itim sa¤lanmas›n› zorunlu
k›lan düzenlemeler yoktur.

• Çocu¤un her koﬂulda uygun e¤itim almas› sa¤lan›r.
• Çocu¤un e¤itime eriﬂimi için okul ile kurum/kuruluﬂ
aras›nda eﬂgüdüm ve iletiﬂim vard›r.

• E¤itim, genel okul müfredat›ndan kopuk olarak, bak›m
/ gözetim / infaz ortam›nda yürütülür. Toplum içindeki
akranlarla etkileﬂim yetersizdir.

• Çocu¤un okul ve e¤itim süreci düzenli izlenir ve
desteklenir. E¤itim eksiklikleri için telafi olanaklar›
vard›r.

• Çocu¤un okul ve e¤itim süreci düzenli izlenmez ve
desteklenmez. E¤itim eksiklikleri için telafi olanaklar› yoktur.
• E¤itimi yar›m b›rakma, yo¤un okul baﬂar›s›zl›¤› ve okuldan
kaçma gibi durumlara s›k rastlan›r.

• Personel, e¤itime de¤er verir ve çocu¤u e¤itim
sürecinde destekler.

• Personel e¤itime de¤er vermez ve çocu¤u desteklemez.
• Kanunlar›n, e¤itimin sa¤lanmas›n› öngördü¤ü
durumlarda, e¤itimin önündeki sosyal engellerin aﬂ›lmas›
için personelin çaba ve giriﬂimi yoktur.

• Çocuklar çevrelerindeki e¤itim olanaklar›na,
ay›r›mc›l›¤a maruz kalmadan eriﬂir.

• Çocuklar e¤itime eriﬂmede ve e¤itim kurumlar›nda
etiketleme ve ayr›mc›l›¤a maruz kal›r.
• Bak›m/koruma/infaz hizmeti kapsam›ndaki çocuklar
belirli okullara gönderilir.

• Çocuklar ilgi, yetenek ve tercihleri do¤rultusunda
uygun e¤itim programlar›na yönlendirilir.

• E¤itim seçeneklerinde çocuklar›n yetenekleri ve istekleri
dikkate al›nmaz.

• Çocuklar›n e¤itimleri ile ilgili gerekli materyal, okulun
ve ö¤retmenin talepleri dikkate al›narak sa¤lan›r.

• Çocuklara e¤itim materyalleri sa¤lamada, okulun ve
ö¤retmenin talepleri dikkate al›nmaz. Çocuklar okulda
derslere uygun materyaller kullanamaz.

• Kurum/kuruluﬂta güncel ve geliﬂmiﬂ e¤itim ekipman›,
donan›m› ve materyalleri vard›r.

• Kurum/kuruluﬂta çocuklar›n ihtiyaçlar›na uygun güncel
ve geliﬂmiﬂ e¤itim donan›m› ve materyalleri bulunmaz.

• Kurum/kuruluﬂta kütüphane vard›r ve etkin kullan›l›r.

• Kurum/kuruluﬂta kütüphane yoktur veya etkin
kullan›lmaz.

• Bak›m/koruma/gözetim/infaz hizmeti sonras›
çocuklar›n e¤itimleri izlenir ve sürdürmeleri sa¤lan›r.

• Bak›m/koruma/gözetim/infaz hizmeti sonras› çocuklar›n
e¤itimlerini sürdürmeleri desteklenmez.
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Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

• Çocuklar›n tahliye ve sal›verilme sonras›

E¤itim minimum standard› genel olarak de¤erlen-

e¤itimlerini sürdürmesi için izlenmesine,

dirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan personel;
Kollukta çal›ﬂan personel ise;
• Kurum/kuruluﬂlar ile e¤itim kurumlar› aras›nda

• Çocuklar›n kanunla itilafa düﬂmesini önlemek

daha fazla iﬂbirli¤i ve eﬂgüdümün olmas›,

ve e¤itimin güvenli olmas› amac›yla Milli E¤itim

• Kurum/kuruluﬂlar taraf›ndan çocuklar›n e¤itim

Müdürlükleri ile iﬂbirli¤i yapma,

sürecinin bireysel olarak yeterli düzeyde izlenmesi,

• Çocuklar›n e¤itim d›ﬂ›nda kald›¤› durumlar› fark

• Okul ile sa¤l›kl› ve etkili iletiﬂimin sa¤lanabilmesi

etme ve çocuklar› yeniden e¤itime kazand›rmak

için kurum çocuklar›n›n devam ettikleri okullardaki

için gerekli önlemleri alma konular›na vurgu

veli toplant›lar›na kat›l›m›n sürekli olmas›,

yapm›ﬂlard›r.

toplant›lara ayn› personelin kat›lmas› ve çocu¤un
e¤itim durumunun ayn› personel taraf›ndan
izlemesi,
• E¤itim kurumlar›nda çocuklar›n “yuva çocu¤u”
veya “suçlu çocuk” olarak etiketlenmemeleri, s›n›f
içinde arka planda kalmamalar› ve bu durumun
çocuk üzerinde yarataca¤› olumsuz etkilerin
giderilmesi için gerekli özenin gösterilmesi,
• Çocuklar›n bireysel özelliklerine uygun e¤itim
seçeneklerinin sunulmas›,
• Kurum/kuruluﬂlarda e¤itim teknolojisi, donan›m›
ve materyallerinin yeterli düzeyde olmas›,
• E¤itimin yararlar› ve önemi konusunda
çocuklar›n bilinçlendirilmesi,
• Personelin etkili ö¤renme ve çal›ﬂma becerilerini
kazand›rmada sürekli hizmet içi e¤itim almas›,

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, e¤itim minimum
standard›n›n uygulanmas› için;
• Çocuklar› ve toplumu, bak›m ve koruma alt›ndaki
çocuklar›n e¤itimi konusunda bilinçlendirmeye
yönelik programlar›n haz›rlanmas›,
• Bak›m ve koruma alt›ndaki çocuklar›n özel
ö¤retim olanaklar›ndan yararlanabilmeleri için
politika belirlenerek yasal düzenlemelerin
yap›lmas›,
• Kurum/kuruluﬂlardan gelen çocuklar›n bir okul
veya s›n›fa toplamak yerine, bulunduklar› çevredeki
okullara, okullarda da s›n›flara dengeli bir ﬂekilde
yerleﬂtirilmeleri,
• Çocuklara, etkili ö¤renme ve çal›ﬂma becerileri

• Personelin, e¤itimin çocuklar›n koﬂullar›n› ve

kazand›r›lmas› için sistemli uygulamalar›n

gelece¤ini iyileﬂtirmedeki rolünün fark›nda olmas›,

geliﬂtirilmesi,

• Kütüphane hizmetlerinin donan›m ve iﬂlevsellik

• Çocuklar›n sadece okul baﬂar›lar›na göre

aç›s›ndan yeterli düzeyde olmas› ve kütüphane

de¤erlendirilmemesi,

kullan›m›n›n özendirilmesi hususlar›na dikkat

• Tutuklu bir çocu¤un, yarg› sürecinin tamam-

çekmiﬂ ve bu hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ›

lanmas› beklenirken, bir e¤itim kurumuna gönderil-

göstergeler oluﬂturmuﬂtur.

mesi için gerekli düzenlemelerin yap›lmas›,
• Çocuklara verilen harçl›klarda kurumlar aras›
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Bunlar›n d›ﬂ›nda Adalet Bakanl›¤›na ba¤l›

farkl›l›klar›n giderilmesi ile ilgili öneriler dile

kurumlarda çal›ﬂan personel;

getirilmiﬂtir.
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STANDART 2.12: BEBEKLER VE KÜÇÜK ÇOCUKLAR

nedenle daha fazla dikkat ve izlemeyi gerektirirler.
Bunun yap›labilmesi için bebekler ve küçük

Kurum / kuruluﬂ, bebek ve küçük çocuklar›n gereksinimlerini karﬂ›layacak uygun personel ve olanaklara
sahiptir.

çocuklar›n personel taraf›ndan desteklenmesi,
bebekler ve küçük çocuklar›n ihtiyac› olan g›dalara
her zaman eriﬂilebilmesi, bebekler ve küçük
çocuklar›n hiçbir zaman yaln›z baﬂlar›na

Bebekler ve küçük çocuklar, kendine yak›n olan

b›rak›lmamas›, bebekler ve küçük çocuklar›n

bir bireye ba¤lanmaya gereksinim duyar. Bu

aﬂ›lar›n›n yap›lmas›n›n sa¤lanmas› bebekler ve

ba¤lanman›n geliﬂiminde beslenme ve bunun

küçük çocuklar standard› aç›s›ndan önem

yap›l›ﬂ süreci önemli bir rol oynar. Bebekler, iletiﬂimi

taﬂ›maktad›r.

büyüklerle etkileﬂimde bulunarak ö¤renirler.
Bebekler ve küçük çocuklar minimum standard›n›n

iletiﬂimi anlamalar›nda çok önemlidir. Bebekler,

uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda

enfeksiyonlara karﬂ› duyarl›d›rlar ve uzun süreli

ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da

hastal›klara karﬂ› koyma yetenekleri s›n›rl›d›r. Bu

verilmiﬂtir:

Tablo 24

Bebeklerle yüz yüze temas onlar›n geliﬂiminde ve

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Bebekler ve küçük çocuklar, öncelikle bir aileye veya
ev ortam›na yak›n kuruluﬂlara yerleﬂtirilir.

• Bebekler ve küçük çocuklar öncelikle bir aileye veya ev
ortam›na yak›n kuruluﬂlara yerleﬂtirilemezler.

• Kurum/kuruluﬂ bebeklerin ve küçük çocuklar›n
bak›m› için uygun olanaklara sahiptir.

• Kurum/kuruluﬂta bebeklerin ve küçük çocuklar›n bak›m›
için uygun olanaklar yoktur.

• Personel say›s› ve nitelikleri bebeklerin ve küçük
çocuklar›n bak›m gereksinimini karﬂ›lar.

• Bak›m personeli say›s› yetersizdir, çocukla etkileﬂim için
zamanlar› yoktur. Bebek ve küçük çocuklarla ilgilenemezler.

• Yetkili personel harici kiﬂilerin bebekler ve küçük
çocuklarla temas›, onlar›n sa¤l›k ve güvenlikleri
aç›s›ndan belli kurallara ba¤l›d›r.

• Yetkili personel harici kiﬂiler herhangi bir denetim ve
kontrol olmaks›z›n bebekler ve küçük çocuklara ulaﬂabilir.

• Her bebek veya küçük çocuk için bir kimlik ve aﬂ›
kart› bulunur.

• Bebeklerin kimlik kart› yoktur.
• Bebek veya küçük çocuklar›n aﬂ› kart› yoktur.

• Bebek ve küçük çocuklar›n büyüme ve geliﬂim
kontrolleri düzenli olarak yap›l›r ve kaydedilir.

• Bebek veya küçük çocuklar›n düzenli büyüme ve geliﬂim
kontrolleri yap›lmaz.

• Engelli bebek ve küçük çocuklar için özel bak›m
sa¤lan›r. Gerekli sa¤l›k ve iyileﬂtirme hizmetleri sa¤lan›r.

• Engelli bebek ve küçük çocuklar için özel bak›m olanaklar›
yoktur. Gerekli sa¤l›k ve iyileﬂtirme hizmetleri sa¤lanmaz.

• Bebekler ve küçük çocuklar, uzun süre yaln›z ve
gözetimsiz b›rak›lmaz.

• Bebekler ve küçük çocuklar, gün içinde, uzun sürelerle
karyola veya çocuk parklar›nda yaln›z b›rak›l›r, ihmal edilir.

• Personel bebekleri sevgiyle kucaklar ve onlarla
dokunma, ses ve konuﬂma yoluyla iletiﬂim kurar.

• Personel bebekler ve küçük çocuklarla iletiﬂim kurmaz
ve onlar› kuca¤›na almaz.
• Çocuklarda sallanma vb içe kapanma davran›ﬂlar› görülür.
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Tablo 24 (devam)

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Bebekler ve küçük çocuklar, düzenli olarak y›kan›r
ve banyo s›ras›nda oyun oynamalar› teﬂvik edilir.

• Bebekler ve küçük çocuklar, düzenli olarak y›kanmaz,
banyo s›ras›nda oyun oynamalar› teﬂvik edilmez, banyo
yapma bebekler için, çok a¤lad›klar›, s›k›nt›l› ve ac› verici
bir yaﬂant› olarak gözlenir.

• Bebekler beslenme süresince kucakta tutulur, bak›c›
çocukla ilgilenir ve konuﬂur.

• Bebeklere beslenme s›ras›nda gerekli özen ve ilgi
gösterilmez, iletiﬂim kurulmaz.

• Bebekler gün boyunca s›k s›k beslenir.

• Bebekler gün boyunca s›k ve düzenli aral›klarla
beslenemez.

• Bebeklerin sa¤l›¤› için uygun ortam (›s›nma,
havaland›rma, ayd›nlatma vb.) sa¤lan›r.

• Bebeklerin sa¤l›¤› için uygun ortam(›s›nma, havaland›rma,
ayd›nlatma vb.) sa¤lanmamaktad›r.

• Tutuklu ve hükümlü annelere çocu¤un geliﬂimi ve
gereksinimleri konusunda destek sa¤lan›r (ADALET).

• Hükümlü annelere çocu¤un geliﬂimi ve gereksinimleri
konusunda destek verilmez (ADALET).

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

olarak babalar› ile görüﬂmesine f›rsat tan›nmas›na,

Bebekler ve Küçük Çocuklar minimum standard›

vurgu yapm›ﬂlard›r.

genel olarak de¤erlendirildi¤inde, çal›ﬂtaylara
kat›lan personel;

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, bebekler ve küçük
çocuklar minimum standard›n›n uygulanabilmesi

• Bebek ve küçük çocuklara sa¤lanan olanaklar,

için;

• Engelli bebek ve küçük çocuklar için gerekli olan

• Medeni Kanunda evlat edindirme ile ilgili

özel bak›m ve iyileﬂtirme hizmetleri,

hükümlerin kolaylaﬂt›r›lmas› (kamu velayeti,

• Sa¤l›k ve güvenlik aç›s›ndan, d›ﬂar›dan kiﬂilerin

kuruluﬂun karar vermesini kolaylaﬂt›rmak vb.),

bebek ve küçük çocuklara, temas›n›n engellen-

• Bebek ve küçük çocuklar›n bak›m›nda, uygun

mesinin önemi hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu

say› ve nitelikte personel çal›ﬂt›r›lmas›,

hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ› göstergeler

• D›ﬂar›dan yemek ve beslenme hizmeti sat›n

oluﬂturmuﬂtur.

al›nmas›nda, sözleﬂmelerin ve uygulamalar›n›n,
bebeklerin ihtiyaçlar›, say›lar› ve özelliklerine göre
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Bunlar›n d›ﬂ›nda Adalet Bakanl›¤›na ba¤l›

esnek olmas›n›n sa¤lanmas›,

kurumlarda çal›ﬂan personel;

• Çocuk aç›s›ndan uygunsuz ve rasgele temas ve

• Bebek ve küçük çocu¤u olan annelerin infaz›n›n

ziyaretlerin önlenmesi,

ertelenmesine ve bu annelere çocuk geliﬂimi ve

• Kolluk için buluntu bebek ve küçük çocuklara

bak›m› konusunda destek sa¤lanmas›na,

sunulan sa¤l›k hizmetinin ücretinin karﬂ›lanmas›

• Ceza infaz kurumlar›nda annesi ile birlikte kalan

ve iﬂlemlerde (isimlendirme, sa¤l›k, sevk, yerleﬂtirme

bebekler ve küçük çocuklar için olanakl› oldu¤unca

vb.) kurumlar aras› iﬂleyiﬂ ile ilgili yasal

uygun ortamlara (küçük ko¤uﬂ, kurum içi ve kurum

düzenlemedeki boﬂluklar›n giderilmesi,

d›ﬂ› imkânlar vb.) gereksinim oldu¤una,

• Anneleri ile cezaevlerinde kalan küçük çocuklar›n

• Babas› hükümlü olan çocuklar›n da düzenli

bak›m, koruma, e¤itim ve geliﬂimlerinin sa¤lanmas›

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

için mevzuat ve kaynaklar geliﬂtirilmesi ve anneleri

Ebeveyn bak›m›ndan yoksun çocuklar›n

ile ba¤lar› kopar›lmadan do¤rudan korumaya

birço¤unun korunmas›z olmas› ve yetiﬂkinlere

al›nmalar› ile ilgili öneriler dile getirilmiﬂtir.

ba¤›ml› bulunmas› nedeniyle, personel seçimine

3. PERSONEL
Kaliteli bak›m›n temel bileﬂeninin personel oldu¤u
bilinen bir gerçektir. Ebeveyn bak›m›ndan yoksun

çok özel dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

Çocuklara ilgi duyan ve iﬂi sadece bir maaﬂ alma

çocuklara uygulanan program ve hizmetlerin en

f›rsat› olarak görmeyen personelin iﬂe al›nmas›na

etkin biçimde yerine getirilmesinde her

ve seçilmesine özen gösterilmelidir. Bunun

kademedeki personel niteli¤i ve say›s› önemli bir

yap›labilmesi için iﬂe alma politika ve uygulama-

yer tutmaktad›r. Bu nedenle personel ile ilgili

lar›n›n olmas›, personel seçiminin, çocuklar›n

minimum standartlar oluﬂturulmaya gereksinim

korunmas› ve hizmetin amaçlar› aç›s›ndan personel

duyulmuﬂtur. Personel ana baﬂl›¤› kapsam›nda;

niteliklerine odaklanmas›, baﬂvuranlar›n kiﬂilik

• ‹ﬂe alma ve seçim,

özelliklerinin incelenmesi, baﬂvuranlar›n iﬂin

• Dan›ﬂmanl›k (süpervizyon) ve destek,
• Görevlendirme,
• Personelin geliﬂimi
minimum standartlar› olmak üzere toplam dört
standart bulunmaktad›r.
STANDART 3.1: ‹ﬁE ALMA VE SEÇ‹M

Tablo 25

Program›n amaç ve hedeflerine ulaﬂmas› ve hizmet
verdi¤i çocuklar›n korunmas›n› sa¤lamak üzere, en iyi
kalitedeki personelin iﬂe al›nmas› için aç›k, yaz›l›
politikalar ve uygulamalar› vard›r.

mahiyetini net olarak bilmesi, personel seçimine
çocuklar›n dâhil edilmesi, resmi bir deneme
süresinin olmas› iﬂe alma ve seçim standard›
aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.

‹ﬂe alma ve seçim minimum standard›n›n uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda ortaya
ç›kan göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da
verilmiﬂtir:

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Program›n özellikleri ve gereksinimlerine uygun
ﬂekilde iﬂe alma ve f›rsat eﬂitli¤ine dayal›, yaz›l›, net
politika, usul ve ölçütler vard›r. ‹ﬂe alma programa ve
iﬂ tan›mlar›na odaklan›r.

• Personelin iﬂe al›nmas›nda kurum/kuruluﬂun kapasitesi,
hizmet potansiyeli vb. bak›mlardan uygun ölçütler ve
standart bir uygulama yoktur.
• Programa rekabetçi seçim süreci olmaks›z›n personel
al›n›r. Akrabal›k, arkadaﬂl›k ve yandaﬂl›k kay›rmac›l›¤›
vard›r.
• Nitelikleri iﬂe uygun olmayan personel istihdam edilir.

• Baﬂvuran›n deneyimleri, kiﬂilik özellikleri ve ruh
sa¤l›¤› hakk›nda temel de¤erlendirmeler olanakl›
oldu¤unca yap›l›r.

• Baﬂvuran›n niteliklerini belirlemek için ba¤›ms›z
de¤erlendirme yoktur.
• Baﬂvuran kiﬂinin çocuk haklar› aç›s›ndan
de¤erlendirilmesine, seçim sürecinde dikkat edilmez.

• Baﬂvuran kiﬂi, iﬂin gerektirdi¤i görev çeﬂitleri ve
içeri¤i hakk›nda bilgi sahibidir. Baﬂvuru sahibi iﬂe
yapaca¤› katk›y› aç›klar.

• Baﬂvurularda, iﬂin gerektirdi¤i görev çeﬂitleri ve içeri¤i
hakk›nda aç›k ve yeterli bilgilendirme yap›lmaz. Baﬂvuru
sahibi iﬂe yapaca¤› katk›y› aç›klayamaz.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu
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Tablo 25 (devam)

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Nitelikli elemanlar›n baﬂvurular›n› sa¤lama
aç›s›ndan, program›n çal›ﬂma koﬂullar› yeterlidir.

• Program›n sundu¤u çal›ﬂma koﬂullar›, nitelikli baﬂvurular›
sa¤lama aç›s›ndan yetersizdir.

• Baﬂvuranla yap›lan görüﬂme sürecinde, çocuk
temsilcilerine de olanakl› oldu¤unca yer verilir.

• ‹ﬂe al›m sürecine çocuklar›n görüﬂlerini katmaya yönelik
herhangi bir uygulama yoktur.

• Yeni personel, kurum/kuruluﬂun çocuk koruma
politikas›, usul ve esaslar› hakk›nda hizmet içi
e¤itimden geçirilir.

• Yeni personele yeterli hizmet içi e¤itim sa¤lanmaz.

• Yeni personel için bir deneme süresine iliﬂkin usul
ve esaslar vard›r.

• Yeni personel için deneme süresine iliﬂkin usul ve esaslar
yoktur.

• Yeterli performans gösteremeyenlerin iﬂine son
verilir.

• ‹ﬂe al›nanlardan yeterli performans gösteremeyenlerin
iﬂine son verilmesine yönelik herhangi bir kurumsal kural,
mekanizma ve uygulama yoktur.

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

• Ebeveyn bak›m›ndan yoksun çocuklarla

‹ﬂe Alma ve Seçim minimum standard› genel olarak

çal›ﬂman›n zorluklar›n›n ve gerekliliklerinin

de¤erlendirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

fark›nda olunmas›,
• Hizmet al›m› yöntemiyle çal›ﬂt›r›lan bak›c› ve

• Genel olarak iﬂe alma ve seçimlerde, bak›m

di¤er personelin iﬂe al›m›nda daha seçici olunmas›,

alt›ndaki çocuklar›n özellikleri dikkate al›narak

• Deneme süresinin gerçek anlamda niteliksel bir

çeﬂitli meslek gruplar›n›n seçildi¤i,

süreç olmas› gere¤i,

• ‹ﬂe almada seçimin, genel kamu personeli iﬂe

• Kurum/kuruluﬂlarda kadrolu ve özel hizmet al›m›

alma kurallar›na göre yap›ld›¤›,

ile sözleﬂmeli olmak üzere iki ayr› statüde personel

• Çocuk hizmetleri aç›s›ndan özellikle hizmet akdi

oldu¤u,

ile iﬂe al›nan personelin nitelikleri, e¤itim, sa¤l›k

• Kadrolu personelin kendilerini daha güvencede

ve adli durumlar›n›n iﬂ akdi yap›lmadan veya

ve kal›c› hissederken özel hizmet al›m›yla çal›ﬂan

atanmadan önce de¤erlendirildi¤i,

personelin ise kendisini güvencesiz ve geçici

• Çocuk hizmetleri alan›nda çal›ﬂt›r›lacaklar için

hissetti¤i ve bu ay›r›m›n personelin rol ve görev

aranan ﬂartlar›n duyuru ve ilan k›lavuzlar›nda yer

alg›lar›n› etkileyebildi¤i hususlar›na dikkat çekmiﬂ

ald›¤›,

ve bu hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ› göstergeler

• ‹ﬂe almada f›rsat eﬂitli¤i,

oluﬂturmuﬂtur.

• ‹ﬂ tan›m›n›n aç›k ve net biçimde yap›lmas› ve
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kiﬂiye aktar›lmas›,

Bunlar›n d›ﬂ›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l›

• Baﬂvuran›n mesleki bilgi ve deneyimi,

kurumlarda çal›ﬂan personel;

• Baﬂvuran kiﬂinin kiﬂilik özellikleri ve ruh sa¤l›¤›

• Bak›m hizmetlerine özgü bir iﬂe alma ve seçim

konusunda gerekli inceleme ve araﬂt›rman›n

uygulamas›na ihtiyaç oldu¤una,

yap›lmas›,

• Bak›m hizmetlerinin, ö¤retmen, hemﬂire vb.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

personelden ziyade bu iﬂe göre yetiﬂmiﬂ görevlilerce

geliﬂtirilmesi ile ilgili öneriler dile getirilmiﬂtir.

yap›lmas›na,
• Bak›m hizmetleri yönetiminin e¤itimin yöneti-

STANDART 3. 2: DANIﬁMANLIK (SÜPERV‹ZYON)

minden ayr›ﬂt›r›lmas› gere¤ine vurgu yapm›ﬂt›r.

VE DESTEK

Adalet kurumlar›ndan gelen kat›l›mc›lar;
• Yönetici ve uzman personelin merkezi bir
yap›lanma ile iﬂe al›nmas› ve seçim iﬂlemi

Personelin geliﬂimini, performans›n›n niteli¤ini ve
çal›ﬂmalar›n› dikkate alan, de¤erlendiren ve geri
bildirimde bulunan bir dan›ﬂmanl›k (süpervizyon) ve
destek mekanizmas› vard›r.

gerçekleﬂtirilirken, infaz ve koruma memurlar›n›n
il temelinde bir süreçle seçildi¤i ve atand›¤›n›,

Ebeveyn bak›m›ndan yoksun çocuklar›n farkl›

• Temelde çocuklar›n bak›m ve gözetimini

gereksinimleri nedeniyle, onlara hizmet vermenin

hedefleyen bir iﬂe alma ve seçim uygulamas›na

oldukça yorucu ve y›prat›c› oldu¤u bilinmektedir.

ihtiyaç oldu¤unu ifade etmiﬂlerdir.

Bu nedenle nitelikli personeli hizmetin içinde
tutabilmek için, personelin destek gördü¤ünü

Kolluk hizmetlerinde çal›ﬂan polis ve jandarma

hissetmesi, yönetim ekibinin de onlar›n mesleki

personelinin iﬂe alma ve seçim ölçütlerinin, çocuk

ve kiﬂisel geliﬂimlerine a¤›rl›k verdiklerini

odakl› bir yap›da olmas› gere¤ine dikkat

göstermesi önem taﬂ›maktad›r. Dan›ﬂmanl›k ve

çekmiﬂlerdir.

destek oturumlar›; iyi bir iletiﬂim, etkin iﬂ yükü
yönetimi, görevlerin belirlenmesi, baﬂar›n›n

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, iﬂe alma ve seçim

de¤erlendirilmesi ve hedefin belirlenmesi için

minimum standard›n›n uygulanmas› için;

temel oluﬂturmakta, program taraf›ndan sa¤lanan

• ‹ﬂe almada aday›n kiﬂilik, beden ve ruh sa¤l›¤›

hizmetin de¤erlendirilmesi ve geliﬂtirilmesine

özellikleri hakk›nda detayl› araﬂt›rma yap›lmas›,

yard›m etmektedir. Bunun yap›labilmesi için

• Çal›ﬂma koﬂullar›n›n iyileﬂtirilerek nitelikli

program›n amaç ve hedefleri do¤rultusunda

personel için cazip hale getirilmesi,

personelin yöneticiler taraf›ndan desteklenmesi,

• Bak›m/koruma/gözetim hizmeti sunan kurum-

personelin düzenli bir ﬂekilde mesleki dan›ﬂmanl›k

lara farkl› alanlardan nakillerin önlenmesi,

almas›, mesleki dan›ﬂmanl›k toplant›lar›n›n

• Çocuk hizmetlerinde hizmet sat›n al›m› yoluyla

kaydedilmesi ve gözden geçirilmesi, personelin

istihdam›n gözden geçirilmesi,

zay›f yanlar›n›n desteklenmesi, güçlü yanlar›n›n

• ‹ﬂe alma ve seçim sürecinde deneyimli uzman

fark edilip de¤erlendirilmesi, personelin net/aç›k

personelin yer almas› ve çocuklar›n görüﬂlerine

iﬂ planlar›na sahip olmas›, dan›ﬂmanl›k ve destek

önem verilmesi,

standard› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.

• Mevzuat›n yeniden gözden geçirilerek, yeni iﬂe
alma ve deneme ölçütlerinin geliﬂtirilmesi,

Dan›ﬂmanl›k ve destek minimum standard›n›n

• ‹ﬂe alma ve seçimde temel niteliklerin yan›nda

uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda

bak›m, koruma ve gözetim hizmetlerinin

ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da

özelliklerine uygun iﬂe alma politikalar›n›n

verilmiﬂtir:

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu
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Tablo 26

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Dan›ﬂmanl›k ve destek mekanizmalar› etkin ﬂekilde
kullan›l›r.
• Yöneticiler ve personel aras›nda dan›ﬂmanl›k ve
destek toplant›lar›, düzenli olarak yap›l›r, kaydedilir,
kay›tlar saklan›r. Al›nan kararlar uygulan›r ve takip
edilir.

• Dan›ﬂmanl›k ve destek mekanizmalar› ya yoktur ya da
etkin ﬂekilde kullan›lmamaktad›r.

• Personelin geliﬂimini, performans›n›n niteli¤ini ve
çal›ﬂmalar›n› de¤erlendirmek ve geliﬂtirmek için çeﬂitli
olanaklar ve uygulamalar vard›r.

• Personelin geliﬂimini, performans›n›n niteli¤ini ve
çal›ﬂmalar›n› de¤erlendirme ve geliﬂtirme olanaklar›
yetersizdir.

• Personelin kullan›m› için program uygulamalar›na
iliﬂkin hizmet rehberleri vard›r.

• Personelin kullan›m›na yönelik olarak program
uygulamalar›na iliﬂkin haz›rlanm›ﬂ ve da¤›t›lm›ﬂ hizmet
rehberleri bulunmaz.

• Personel, kurum/ kuruluﬂun amaç ve hedeflerine
katk›da bulunmada ve görevlerini baﬂarmada, yönetim
taraf›ndan desteklendi¤ini hisseder.

• Personel, desteklendi¤ini hissetmez, hastal›k, devams›zl›k
ve s›k personel de¤iﬂimi vard›r.

• Personel, kendisinin ve yapt›¤› iﬂin kurum ve çocuk
için bir de¤eri oldu¤unu hisseder.

• Personelin, iﬂiyle ilgili belirli amaç ve hedefleri yoktur.
Çocuklara yeterince de¤er vermez.
• Personel, kurum/ kuruluﬂun amaç ve hedeflerinin kendi
görevleriyle nas›l iliﬂkilendirildi¤ini bilmez.

• Personel, yönetici ve di¤er personel ile bilgi ve
deneyimlerini paylaﬂ›r.

• Personel ve yöneticiler aras›nda herhangi bir bilgi ve
deneyim paylaﬂ›m› mekanizmas› ve/veya uygulamalar›
yoktur.

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

bilgi ve deneyimlerin paylaﬂ›lmas›,

Dan›ﬂmanl›k (Süpervizyon) ve Destek minimum

• Dan›ﬂmanl›k ve destek hizmetlerinde akademik

standard› genel olarak de¤erlendirildi¤inde,

kuruluﬂlardan yararlan›lmas› ve personelin teﬂvik

çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

ve takdir edilmesi ve maddi aç›dan desteklenmesi,

• Personele dan›ﬂmanl›k ve destek sa¤lamaya

• Uzman personelin, bu standard›n kurumsal ve

yönelik yap›land›r›lm›ﬂ, iﬂleyen bir sistemin önemi,

profesyonel içeri¤i ve boyutlar›n›n daha fazla

• Özellikle bak›m/koruma/ gözetim personelinin

fark›nda olmas›,

geliﬂimine yönelik sistemli bir dan›ﬂmanl›k ve

• Kurum/kuruluﬂlarda personele dan›ﬂmanl›k

destek hizmetinin oluﬂturulmas›,

yapacak uzmanlar› yetiﬂtirmek için sistemli bir

• Yöneticiler ve personel aras›nda dan›ﬂmanl›k ve

altyap› oluﬂturulmas› hususlar›na dikkat çekmiﬂ

destek toplant›lar› düzenlenmesi ve toplant›

ve bu hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ› göstergeler

sonuçlar›n›n kaydedilmesi,

oluﬂturmuﬂtur.

• Kay›tlar›n saklanmas› ve korunmas›,
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• Al›nan kararlar›n uygulanmas› ve takip edilmesi,

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca; dan›ﬂmanl›k ve destek

• Personel için uygulama rehberlerinin varl›¤›,

minimum standard›n›n uygulanabilmesi için;

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

• Dan›ﬂmanl›k (süpervizyon) ve destek ile ilgili

Beﬂ yaﬂtan küçük çocuklar söz konusu oldu¤unda,

yasal düzenlemenin yap›larak kurumsal bir sistem

bire bir bak›c› çocuk etkileﬂiminin gere¤i göz önün-

olarak uygulanmas›,

de bulundurularak, daha fazla bak›m personeline

• Oluﬂturulacak dan›ﬂmanl›k ve destek hizmet-

(1:1 veya 1:2) gereksinim bulunmaktad›r. Bu

lerinin, personelin kariyer ilerlemeleriyle iliﬂkilendirilmesini ve üniversiteler ile iﬂbirli¤ini ön plana
alan bir yaklaﬂ›m›n benimsenmesi ile ilgili öneriler
dile getirilmiﬂtir.
STANDART 3.3: GÖREVLEND‹RME
Program›n amaç ve hedeflerini uygulamak ve çocu¤un
bak›m ve korunmas›n› sa¤lamak üzere, yeterli say›da
nitelikli personel görevlendirilir.

standartta, bak›m personeli ile yard›mc› personel,
t›bbi veya güvenlik personeli kastedilmemektedir.
Bu tür destek hizmetleri personeli, çocuk bak›m
hizmetlerinde kullan›lmamal›, bak›m temelinde,
personel-çocuk oranlar›n›n hesab›na da dâhil
edilmemelidir. Bunlar›n yap›labilmesi için bak›m
personelinin say›s›n›n yeterli olmas›, hastal›k,
göreve gelmeme gibi durumlarda personelin yerini

Yeterli say›da personelin bulunmas› ya da

dolduracak alternatif çözümler olmas›, çocuklara

görevlendirilmesi bak›m kalitesinin sa¤lanmas›nda

hayati gereksinimlerinin ötesinde dikkat ve özen

önemli unsurlar aras›nda yer almaktad›r. Personel-

gösterilmesi, bak›m personelinde cinsiyet dengesi

çocuk oranlar›, çocuklar›n say› ve yaﬂlar›na, yaﬂ

gözetilmesi, personel görevlendirilirken beceri ve

ve cinsiyet dengesine, çocuklardan kaç tanesinin
özel bak›m veya korumaya ihtiyac› oldu¤una,
personelin yeteneklerine göre de¤iﬂiklik gösterir.
Bak›m personeli say›s›n›n her bir özel durum
çerçevesi içinde belirlenmesi gerekiyorsa da temel
bir asgari standart mevcut olup, yedek deste¤i ile

yeteneklerinin dikkate al›nmas› bu standart
aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.

Görevlendirme minimum standard›n›n uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda ortaya
ç›kan göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da

ﬂeklindedir.

verilmiﬂtir:

Tablo 27

birlikte beﬂ çocu¤a bir bak›m personeli (1:5)

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personelin atama ve tayin ile görevlendirmelerde
uzmanl›k ve deneyim dikkate al›n›r. Personel de¤iﬂimi
ve rotasyonunda, objektif ölçütler vard›r.

• Personelin atama ve tayin ile görevlendirmesinde
uzmanl›k ve deneyime dikkat edilmez. Bunlar için objektif
ölçütler yoktur.
• Personelin görev yerinin belirlenmesi personele karﬂ› bir
yapt›r›m arac› olarak kullan›l›r.

• Personelin mesleki yeterlilikleri, yapt›klar› iﬂin
tan›m›na ve özelliklerine uygundur, buna göre seçilir
ve görevlendirilirler.

• Personelin seçimi ve görevlendirilmesinde, iﬂ tan›m›na
uygun beceri ve yetenekleri dikkate al›nmaz.

• Kurum/kuruluﬂun türüne, kapasitesine ve çocuklar›n
özelliklerine göre yeterli say›da ve nitelikte personel
vard›r.

• Kurum / kuruluﬂun türüne, kapasitesine ve çocuklar›n
özelliklerine göre yeterli say›da ve nitelikte
personel yoktur.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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Tablo 27 (devam)

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personelin herhangi bir nedenle göreve gelemedi¤i
durumda, görevlerinin yürütülmesini sa¤layacak
düzenlemeler vard›r.

• Personelin herhangi bir nedenle göreve gelemedi¤i
durumlarda, görevlerin yürütülmesini sa¤layacak planlama
ve düzenlemeler yoktur.

• Personel, çocuklara temel gereksinimlerini
karﬂ›laman›n ötesinde bir özen ve dikkat gösterir.

• Personel, çocuklar›n yaln›zca temel gereksinimleri karﬂ›lar.

• Personelin görev da¤›l›m›n›n planlamas›nda
çocuklar›n özel durumlar› dikkate al›n›r.

• Var olan personel say›s› veya kalitesindeki yetersizlik
nedeniyle çocuklar, personelden bireysel ilgi ve destek
görmezler, bak›m ve korunmalar› sa¤lanamaz.

• Personelin görev ve yetkileri hakk›nda çocuklar bilgi
sahibidir, gereksinim duydu¤unda kime baﬂvuraca¤›n›
bilir.

• Personelin görev ve yetkileri hakk›nda çocuklar bilgi
sahibi de¤ildir, gereksinim duydu¤unda kime baﬂvuraca¤›n›
bilmez.

• Personelin görev talimatlar› güncellenir.

• Personelin görev talimatlar› yeni koﬂullara ve ihtiyaçlara
göre güncellenmemiﬂtir.

• Personelin özlük haklar› düzenli olarak izlenir ve
gere¤i yap›l›r.

• Personelin özlük haklar› düzenli olarak izlenmez, gereken
iﬂlemler zaman›nda yap›lamaz ve özlük kazan›mlar›nda
gecikmeler vard›r.

• Personel için yapt›¤› iﬂin niteli¤ine ve özelliklerine
göre uygun ve yeterli bir ücretlendirme mekanizmas›
vard›r.

• Programlarda eﬂ de¤erlikte görevleri yürüten personel
aras›nda ücretlendirme farkl›l›klar› görülür.

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

de¤iﬂtirmelerde temel hareket noktas›n›n çocuk

Görevlendirme standard› genel olarak de¤erlen-

odakl› olmas›,

dirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

• Çocuk hizmetlerinde bilgi, beceri, deneyim kazanan bir personelin, baﬂka alanlarda görevlen-

• Personelin, beceri ve yetenekleri do¤rultusunda,

dirilmemesine özen gösterilmesi,

iﬂ tan›mlar›na ve analizlerine dayal› olarak

• Uzman personel görevlendirmesinde ekip

görevlendirilmesi,

çal›ﬂmas›n› mümkün k›lacak alanlarda uygun

• ‹ﬂin özelli¤i gere¤i, çocuklar›n ihtiyaçlar›

nitelik ve say›n›n gözetilmesi hususlar›na dikkat

temelinde cinsiyet faktörünün gözetilmesi,

çekmiﬂ ve bu hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ›

• ‹ﬂ kapasitesine uygun say›da personel

göstergeler oluﬂturmuﬂtur.

görevlendirilmesi,
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• Personelin özlük haklar›, atama ve nakillerde

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca; görevlendirme minimum

uzmanl›k ve deneyimin gözetilmesi,

standard›n›n gere¤i gibi uygulanabilmesi için;

• ‹ﬂin niteli¤i ve özelli¤ine uygun ücretlendirme

• ‹ﬂ analizlerinin ve görev tan›mlar›n›n net olarak

yap›lmas›,

yap›lmas›,

• Kurumlardaki görevlendirme, atama ve yer

• Hizmetlerin özelliklerine uygun say›da personel

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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sa¤lanmas›,

olmas› için hem yönetimi hem de temel düzeydeki

• K›z ve erkek çocuklar›n geliﬂim özelliklerine

çal›ﬂanlar› kapsamas› gerekmektedir. Bunun

uygun olarak kad›n ve erkek personel dengesinin

yap›labilmesi için personelin sahip olmas› gereken

gözetilmesi ile ilgili öneriler dile getirilmiﬂtir.

beceri ve ö¤renme gereksinimlerinin tan›mlanmas›
ve karﬂ›lanmas›, personele verilen e¤itimin,

STANDART 3. 4: PERSONELIN GEL‹ﬁ‹M‹ VE E⁄‹T‹M‹

çocuklar›n gereksinimlerine yönelik olmas›,

Program personele, ebeveyn bak›m›ndan yoksun
çocuklarla çal›ﬂman›n özelliklerine uygun olarak geliﬂim
ve e¤itim olanaklar› sa¤lar.

personele düzenli e¤itim verilmesi ve izlenmesi,

En iyi bak›c›lar›n bile, etkin bak›c› olabilmeleri ve

e¤itimin, programda önemli bir unsur olarak
görülmesi personelin geliﬂimi ve e¤itimi standard›
aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.

çocuklar›n davran›ﬂlar›ndan ve onlar› etkileyen
Personelin geliﬂimi ve e¤itimi minimum

e¤itime gereksinimleri bulunmaktad›r. ‹yi organize

standard›n›n uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n

edilmiﬂ bak›m programlar›, mesleki geliﬂim için

sonucunda ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ›

faydal› olmaktad›r. Bu tür programlar›n etkin

göstergeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:

Tablo 28

sosyal olaylardan anlam ç›karabilmeleri için temel

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel e¤itimi, kurum hizmetinin vazgeçilmez,
sürekli ve de¤erli bir parças› olarak görülür.

• Amaç ve hedeflere ulaﬂmada personelin geliﬂim ve
e¤itimine de¤er verilmez.

• Personel görevleri hakk›nda, e¤itime ve ö¤renmenin
gereklili¤ine inan›r.

• Yönetim ve personel, yapmakta olduklar› iﬂ hakk›nda
ö¤renilecek yeni hiçbir ﬂeyin bulunmad›¤›na
inanmaktad›rlar.

• Personelin kazan›lm›ﬂ becerileri ile geliﬂim ve e¤itim
gereksinimleri belirlenir, de¤erlendirilir ve e¤itim
planlar› buna göre yap›l›r.

• Personelin hizmet içi e¤itim planlamalar›,
kurum/kuruluﬂun durum ve ihtiyaç analizlerine dayanmaz.

• Personelin e¤itimle kazanmalar› öngörülen beceri
ve yetenekler, ebeveyn bak›m›ndan yoksun çocuklarla
çal›ﬂman›n özelliklerini yans›t›r.
• Personel her durumda çocu¤un yüksek yarar›n›
gözetebilecek becerilere sahip olmak üzere e¤itim al›r.

• Sa¤lanan e¤itim, personelin ve hizmetlerin, ebeveyn
bak›m›ndan yoksun çocuklarla çal›ﬂma aç›s›ndan gerekli
e¤itim ihtiyaçlar› ile uyuﬂmamaktad›r.

• Hizmet içi e¤itim alan personel, edindi¤i bilgiyi, ilgili
di¤er personelle paylaﬂ›r ve kazand›¤› becerileri görev
uygulamalar›na yans›t›r.

• Personelin edindi¤i bilgi ve beceriler, kurum/kuruluﬂtaki
di¤er personelin mesleki tutum ve davran›ﬂlar›na ve
uygulamalara yans›maz.

• Personelin kendi alan› ile ilgili lisansüstü ve sertifika
e¤itimleri almas› desteklenir.

• Personelin kendi alan› ile ilgili lisansüstü ve sertifika
e¤itimleri desteklenmez.

• Personelin ald›¤› hizmet içi e¤itimler ve gösterdi¤i
geliﬂim, görevde yükselmede dikkate al›n›r.

• Personelin ald›¤› hizmet içi e¤itimler ve gösterdi¤i geliﬂim,
görevde yükselmede dikkate al›nmaz.

• Personelin hizmet içi e¤itiminde ilgili kurum ve
kuruluﬂlardan destek al›n›r.

• Personelin hizmet içi e¤itiminde ilgili kurum ve
kuruluﬂlardan herhangi bir destek al›nmaz.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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• Personelin hizmete yönelik bilgiye eriﬂimini

Personelin Geliﬂimi ve E¤itimi standard› genel

kolaylaﬂt›r›c› önlemler al›nmas›,

olarak de¤erlendirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan

• Üniversite ve STK’ larla iﬂbirli¤inin özendirilmesi,

personel;

• Hizmet içi e¤itimlerin kalite ve etkisinin izlenmesi
ve de¤erlendirilmesi ile ilgili öneriler dile getiril-

• Kurum/kuruluﬂlarda, çocukla yüz yüze olan

miﬂtir.

personele, çocuk geliﬂimi, etkili iletiﬂim yöntemleri,
olumlu disiplin yöntemleri, çocuklar› tan›ma

4. KAYNAKLAR

teknikleri, ebeveyn bak›m›ndan yoksun çocuklar›n

Ebeveyn bak›m›ndan yoksun çocuklar›n sa¤l›kl›

özellikleri, çocuklar›n yüksek yarar›, konular›nda

büyüme ve geliﬂmeleri için kaynaklara ait

hizmet içi e¤itim verilmesi,

minimum standartlar oluﬂturulmuﬂ ve bu

• Hizmet içi e¤itime kat›lman›n görevde

standartlar çocu¤un yüksek yarar›n› korumak

yükselmede etki pay›n›n olmas›,

amac›yla geliﬂtirilmiﬂtir. Kaynaklar ana baﬂl›¤›

• Kurum/kuruluﬂlarda uygulanan hizmet içi

kapsam›nda;

e¤itimlere kat›l›mda meslek gruplar› aras›nda

• Yerleﬂim ve çevre,

dengenin gözetilmesi,

• Kal›nan yerin koﬂullar›

• Hizmet içi e¤itim uygulamalar›yla personel

minimum standartlar› olmak üzere toplam iki

taraf›ndan elde edilen bilgilerin, kurum/kuruluﬂta

standart bulunmaktad›r.

paylaﬂ›m›, yay›l›m› ve uygulamaya aktar›lmas›,
• Personelin geliﬂimi ve e¤itimi için yap›lan
çal›ﬂmalar›n kurum/kuruluﬂun ve personelin
gereksinimleri analiz edilerek düzenlenmesi

STANDART 4.1: YERLEﬁ‹M VE ÇEVRE
Kurum/kuruluﬂun yeri ve tasar›m›, hedef grubun
eriﬂimine ve hizmetin özelliklerine uygundur.

hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu hususlarla ilgili
gösterge ve karﬂ› göstergeler oluﬂturmuﬂtur.

Ebeveyn bak›m›ndan yoksun çocuklara hizmet
veren yerlerin, çocuklar›n damgalanmayacaklar›

Ayr›ca Kollukta, personelin e¤itiminde en temel

veya tecrit edilmeyecekleri bir ﬂekilde, “aç›k kap›”

gereksiniminin çocuk ve aile ile görüﬂme teknik

hissini yaratmas› ve toplumun bir parças› olmas›

ve yöntemleri ile iletiﬂim konular›nda yo¤unlaﬂt›¤›

büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu mekânlar ayn›

belirtilmiﬂtir.

zamanda çocuklar›n korunma ve mahremiyeti ile
fiziksel kaynaklar›n güvenli¤ini sa¤layacak ﬂekilde
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Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, personelin geliﬂimi ve

de düzenlenmelidir. Program, herhangi bir

e¤itimi minimum standard›n›n uygulanabilmesi

toplumsal kayg› duygusunun azalt›lmas›na ve en

için;

uygun ﬂekilde toplumun çocuklar›na karﬂ› olan

• Personel için uzmanlaﬂmaya yönelik sertifika

toplumsal sorumluluk duygusunun artt›r›lmas›na

programlar›n›n uygulanmas›,

yönelik olmal›d›r. Bunun yap›labilmesi için

• Lisansüstü e¤itim taleplerinin yönetimlerce

çocuklara hizmet veren kurum/kuruluﬂlar›n

desteklenmesi,

program›n amaç ve hedefleri do¤rultusunda hedef
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gruplar›n yaﬂlar›na, geliﬂim düzeylerine ve

olmas› yerleﬂim ve çevre standard› aç›s›ndan önem

gereksinimlerine uygun olarak planlanmas› ve

taﬂ›maktad›r.

konumland›r›lmas›, kamuoyunun çocuklara verilen
hizmet ve uygulamalar›n amaç ve hedeflerinin

Yerleﬂim ve çevre minimum standard›n›n

fark›nda olmas›, kurum/kuruluﬂun çevre ile olumlu

uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda

bir etkileﬂim kurmas›, kurum/kuruluﬂlar›n hedef

ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da

gruplara ve yerel kaynaklara eriﬂiminin mümkün

verilmiﬂtir:

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Bak›m/koruma/gözetim/infaz hizmetlerinin verildi¤i

• Kurum/kuruluﬂun tasarlanmas›nda ve

binalar, çocuklar›n geliﬂim özelliklerine uygun ve

konumland›r›lmas›nda çevrenin kaynaklar›, gereksinimleri

gereksinimlerini karﬂ›layacak ﬂekilde yap›land›r›l›r.

ve özellikleri ile hedef grubun özellik ve gereksinimleri

• Kurum/kuruluﬂ, program›n amaç ve hedefleri

gözetilmemiﬂtir. Bina iç ve d›ﬂ yap›lanmalar›nda bu konulara

do¤rultusunda, çevrenin gereksinimleri ve özellikleri

iliﬂkin herhangi bir gerekçe ve düzenleme yoktur.

gözetilerek tasarlanm›ﬂ ve konumland›r›lm›ﬂt›r.
• Kurum/kuruluﬂun yerleﬂim yerine yerel kaynaklara

• Kurum/kuruluﬂ, toplum ve hedef grup taraf›ndan

eriﬂim yönünden özen gösterilir.

eriﬂilebilir de¤ildir.

• Mimari tasar›m ve düzenlemelerde, sa¤l›k, acil

• Kurumun/kuruluﬂun hizmet binas›nda, sa¤l›k ve güvenlik

durum ve güvenlik önlemleri al›n›r.

önlemleri yetersizdir.

• Binalar›n iç ve d›ﬂ mekânlar›nda engelliler için özel

• Binalar›n iç ve d›ﬂ mekânlar›nda engelliler için özel

düzenlemeler vard›r.

düzenlemeler yoktur.

• Çocuklar›n özellikleri ve say›lar›na uygun nitelikte

• Binalar ve müﬂtemilat› olarak herhangi bir aç›k-kapal›

aç›k-kapal› oyun alanlar›, sosyal-kültürel ve sportif

oyun alan›, sosyal-kültürel ve sportif alanlar ve tesisler

alanlar ve tesisler vard›r.

bulunmaz veya bu tür etkinlikler için fiziki bir düzenleme
yap›lmam›ﬂt›r.

• Çocuklara yönelik programlar›n, hizmetlerin tan›t›m›

• Çocuklara yönelik olan programlar›n, hizmetlerin tan›t›m›

için stratejiler belirlenmiﬂtir.

için stratejiler belirlenmemiﬂtir.

• Kurum/kuruluﬂun amaç ve hedefleri ile verdi¤i

• Kurumun/kuruluﬂun verdi¤i hizmetler kamuoyuna aç›k

hizmetler kamuoyuna aç›k ve net bir ﬂekilde

ve net bir ﬂekilde tan›t›lmaz.

Tablo 29

tan›t›lm›ﬂt›r.
• Kurum/kuruluﬂ ve personel, çevreyle destekleyici

• Kurum/kuruluﬂ ve personel, çevreyle destekleyici ve

ve olumlu etkileﬂim halindedir.

olumlu bir etkileﬂim halinde de¤ildir.

• Kurum/kuruluﬂ, hizmetin niteli¤i ve etkileri hakk›nda

• Kurum/kuruluﬂ, hizmetin niteli¤i ve etkileri hakk›nda

çevrenin/toplumun kayg›lar›na karﬂ› duyarl›d›r.

çevrenin/toplumun kayg›lar›n› dikkate almaz.
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kurumlara yerleﬂtirilebildi¤ine ve bu durumun

Yerleﬂim ve Çevre minimum standard› genel olarak

onlar›n aile iliﬂkilerini olumsuz etkiledi¤ine

de¤erlendirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

vurgu yapm›ﬂt›r.

• Kurum/kuruluﬂlar›n hizmet verdi¤i çocuklar›n

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, yerleﬂim ve çevre

yaﬂlar›na, geliﬂim özelliklerine ve gereksinimlerine

minimum standard›n›n uygulanmas› için;

uygun olarak tasarlan›p yap›land›r›lmas›,

• Kurum/kuruluﬂun yerinin, çocuklar›n e¤itim,

• Mimari tasar›mda, sa¤l›k, acil durum ve güvenlik

iyileﬂtirme ve sosyal olanaklara eriﬂimini sa¤layacak

önlemlerine dikkat edilmesi, engelliler için özel

nitelikte olmas› için kurumlar›n ﬂehir merkezlerine

düzenlemeler yap›lmas›,

yak›n olmas› ve çevre güvenli¤inin sa¤lanmas›,

• Çocuklar›n özellikleri ve say›lar›na uygun nitelikte

• Kurum/kuruluﬂlar›n mimarisinin tek tip veya

oyun alanlar›, sosyal-kültürel ve sportif alanlar ve

benzer projeler yerine, hizmetlerin içeri¤ine,

tesislerin oluﬂturulmas›,

çocuklar›n gereksinimlerine ve bölgenin co¤rafi

• Kurumdaki çocuk say›s›n›n binan›n kapasitesine

ve sosyal özelliklerine uygun ﬂekilde düzenlenmesi,

uygun olmas›,

• Kurum/kuruluﬂ binalar›n›n deprem yönetme-

• Medya ve halkla iliﬂkiler için stratejiler

li¤ine uygun inﬂa edilmesi;

belirlenmesi,

• Kurum/kuruluﬂlar›n ko¤uﬂ sisteminden ev tipine

• Kurum/kuruluﬂun amaçlar› ve hizmetleriyle

geçmesine yönelik yasal düzenlemelerin yap›lmas›;

kamuoyuna daha planl› ve sistematik ﬂekilde

• Kurum/kuruluﬂlara kapasitesinin üzerinde çocuk

tan›t›lmas›,

yerleﬂtirilmemesi.

• Yerleﬂim merkezine uzak olan kurum / kuruluﬂ-

• Kurum/kuruluﬂlar›n hizmetlerine iliﬂkin tan›t›m

lar›n toplumsal kaynaklara eriﬂim ve çocuklar›n

ve halkla iliﬂkiler konusunda bir politikas› ve

sosyalleﬂmeleri aç›lar›ndan s›k›nt› yaratmamas›,

stratejisinin olmas› ve tutarl›l›kla uygulanmas›;

bunun için ek önlemlerin al›nmas› hususlar›na

• Kamuoyu ile kurum/kuruluﬂlar aras›nda iyi

dikkat çekmiﬂ ve bu hususlarla ilgili gösterge ve

iletiﬂim kurulabilmesi için kurum/kuruluﬂun amaç

karﬂ› göstergeler oluﬂturmuﬂtur.

ve hedeflerinin do¤ru tan›t›lmas› ile ilgili öneriler
dile getirilmiﬂtir.

Bunlar›n d›ﬂ›nda Adalet Bakanl›¤›na ba¤l›
kurumlarda çal›ﬂan personel;
• Kapal› infaz kurumlar›nda ya da e¤itimevlerinde
kalan çocuklar›n çevre ile iletiﬂimlerinin oldukça

STANDART 4. 2: KALINAN YER‹N KOﬁULLARI
Çocuklar›n kald›¤› yer, onlar›n temel gereksinimlerine
uygundur.

s›n›rl› oldu¤una, bunun da çocuklar›n geliﬂim ve
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‹yileﬂtirme sürecini etkiledi¤ine,

Ebeveyn bak›m›ndan yoksun çocuklar›n kald›¤›

• Kurum/kuruluﬂlar›n baz›lar›n›n yerleﬂim

yerin kalitesi, bireye, kendisine ne kadar de¤er

merkezlerine uzak, toplumdan izole oldu¤una,

verildi¤ine iliﬂkin bir mesaj verir, içinde yaﬂan›lan

• Bulunduklar› yerlerde hizmet olmamas›

ortam özen duygusunun geliﬂimini destekler. Çocuk

nedeniyle, çocuklar›n bazen ailelerinden çok uzak

kendini ne kadar normal bir çevrede hissederse,

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
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çocu¤un yaﬂam› da o kadar az sorunlu olur. Grup

temizlik ve kiﬂisel hijyen ürünlerinin yeterli düzeyde

yaﬂam›nda hastal›k ve enfeksiyon çabuk yay›labilir.

bulunmas›, binan›n konumland›r›lmas›nda

Bu nedenle hijyen standartlar›na özen gösterilmesi

koruma önlemlerinin al›nmas› ve binan›n, yatak

özel önem taﬂ›r. Grup yaﬂant›s›, çocuklar üzerinde
ve bireysel gereksinimlerin karﬂ›laﬂmas›nda özel
k›s›tlamalar getirir. Yeterli yerin sa¤lanmas›
durumunda, tercihler yap›labilir ve grup sürtüﬂmesi

odalar›n›n temiz ve düzenli olmas›n›n sa¤lanmas›
kal›nan yerin koﬂullar› aç›s›ndan önem
taﬂ›maktad›r.

en aza indirebilir. Bunun yap›labilmesi için odalar›n
boyutlar›, havaland›rma ve ›s›nma, yang›n ve acil

Kal›nan yerin koﬂullar› minimum standard›n›n

durumlarla ilgili önlemlerin al›nmas› mahremiyet

uyarlanmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda

için bireysel alanlar›n belirlenmesi, çocuklara ve

ortaya ç›kan göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da

personele yeterli sa¤l›k hizmetlerinin sunulmas›,

verilmiﬂtir:

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Yaﬂan›lan yerler, çocuklar›n gereksinimlerine,

• Yaﬂan›lan yerler, çocuklar›n gereksinimlerine, özelliklerine

özelliklerine ve say›lar›na uygun ﬂekilde düzenlenmiﬂ

ve say›lar›na uygun ﬂekilde düzenlenmemiﬂ ve

ve donat›lm›ﬂt›r.

donat›lmam›ﬂt›r.

• Kurum/Kuruluﬂa binan›n kapasitesinin üstünde

• Çocuk say›s› bina kapasitesinin üzerindedir.

Tablo 30

çocuk yerleﬂtirilmemesi sa¤lan›r.
• Odalar kullan›l›ﬂ amac› aç›s›ndan uygun büyüklükte

• Odalar kullan›l›ﬂ amac› aç›s›ndan uygun büyüklükte ve

ve niteliktedir.

nitelikte de¤ildir.

• Çocuklar›n yaﬂam ortamlar› ev ortam›na yak›n

• Çocuklar›n yaﬂam ortamlar› ev ortam›na yak›n, rahatlat›c›

biçimde düzenlenir.

biçimde düzenlenmemiﬂtir.

• Çocuk, yaﬂad›¤› yeri benimser ve sahiplenir.

• Çocuk, yaﬂad›¤› yeri benimsemez ve sahiplenmez.

• Kurum/kuruluﬂlardaki fiziksel koﬂullar çocuklar›n

• Kurum/kuruluﬂlardaki fiziksel koﬂullar çocuklar›n

“mahremiyet ve ait olma duygusunu” destekleyecek

“mahremiyet ve ait olma duygusunu” destekleyecek ﬂekilde

ﬂekilde düzenlenir.

düzenlenmemiﬂtir.

• Engeliler için gerekli bak›m ve e¤itim ortam›

• Engeliler için gerekli bak›m ve e¤itim ortam› düzenlemeleri

düzenlemeleri vard›r.

yoktur.

• Güvenlik önlemleri vard›r.

• Afet acil durum ve di¤er güvenlik önlemleri al›nmaz ya

• Sürekli güncellenen acil durum planlar› olup,

da güncellenmez, personele ve çocuklara bu konuda e¤itim

personele ve çocuklara bu konuda gerekli e¤itim verilir.

verilmez.

• Fiziksel çevrenin temiz ve düzenli olmas› için uygun

• Fiziksel çevrenin temiz ve düzenli olmas› için uygun

personel ve yeterli malzeme vard›r.

personel ve yeterli malzeme yoktur.
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• Çocuklar›n bak›m ve yaﬂam alanlar›n›n ev ortam›-

Kal›nan Yerin Koﬂullar› minimum standard› genel

na uygun ﬂekilde düzenlenmesi;

olarak de¤erlendirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan

• Çocuklar›n kalacaklar› yerlerin özellikleri ve

personel;

standartlar›na iliﬂkin yönergelerin haz›rlanmas›,
• Çocuklar›n sosyal gereksinimlerini giderecek

• Kurum/kuruluﬂun program›n amaç ve hedefleri

sosyal, sportif sanatsal etkinliklere uygun

do¤rultusunda, çocuklar›n geliﬂim özelliklerine ve

mekânlar›n oluﬂturulmas›,

gereksinimlerine, çevrenin gereksinimlerine ve

• Çocuklar›n bak›m ve yaﬂam alanlar›nda

özelliklerine uygun bir ﬂekilde düzenlenip

kullan›lan temizlik malzemelerinin kalitesine ve

donat›lmas›,

anti-alerjik özelliklerine önem verilmesi ile ilgili

• Fiziksel çevrenin temiz ve düzenli olmas›,

öneriler dile getirilmiﬂtir.

• Çevresel ve kiﬂisel hijyeni sa¤layacak uygun
personel ve yeterli malzeme olmas›,

5. YÖNET‹M

• Çocuklar›n yaﬂam ortamlar›n›n ev ortam›na

Ebeveyn bak›m›ndan yoksun çocuklara uygulanan

yak›n biçimde düzenlenmesi,

program ve hizmetlerin en etkin biçimde yerine

• Çocuk say›s›na ve engellilere uygun bak›m ve

getirilebilmesi için, yönetim süreçlerine, yönetici-

e¤itim ortam›n›n düzenlemesi,

lerin rol ve fonksiyonlar›na, yönetici-çocuk, yönetici-

• Afet, acil durum ile ilgili güvenlik önlemlerinin

personel iliﬂkilerine gereken önemin gösterilmesi

al›nmas› ve bunlar›n güncellenmesi, personele ve

gerekmektedir.

çocuklara bu konuda gerekli e¤itimin verilmesi,
• Kurum/kuruluﬂ hizmet binalar›n›n bak›m ve

Bu do¤rultuda yönetim ana baﬂl›¤› kapsam›nda;

onar›m›n›n daha yeterli ve özenli yap›lmas›,

• Kay›tlar›n tutulmas›,

hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu hususlarla ilgili

• Gizlilik

gösterge ve karﬂ› göstergeler oluﬂturmuﬂtur.

• Yöneticilerin rolü
minimum standartlar› olmak üzere üç standart

Bunlar›n d›ﬂ›nda Adalet Bakanl›¤›na ba¤l›

bulunmaktad›r.

kurumlarda çal›ﬂan personel;
• Çocuklar›n kald›¤› yerlerde güvenlik aç›s›ndan
acil ça¤r› butonu uygulamalar›na ve güvenlik
aç›s›ndan ortak yaﬂam alanlar›n›n izlenmesine

STANDART 5.1: KAYITLAR
Program›n uygulamalar›na iliﬂkin kapsaml› kay›tlar
tutulur.

vurgu yapm›ﬂt›r.
Kay›t tutulmas›, sadece idari bir çal›ﬂma olmay›p,
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Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, kal›nan yerin koﬂullar›

iﬂlerin planlanmas›nda personele ve programa

minimum standard›n›n uygulanabilmesi için;

yard›mc› olan bir çal›ﬂmad›r. Yaz›l› olmayan, keyfi

• Mimari tasar›m ve düzenlemelerde çocuklar›n

veya de¤iﬂken politikalar, personel ve çocuklar

özellikleri ve ihtiyaçlar›na odaklan›lmas› (engelli

aras›nda çat›ﬂmalar›n yaﬂanmas›na neden

çocuklar›n özellikle göz önünde bulundurulmas›),

olabilmektedir. Çocuk ile ilgili olarak ayr›nt›l› ve

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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kaliteli biçimde tutulan kay›tlar, onlar›n kimli¤i

çocuklar›n kendi dosyalar›na ulaﬂabilmesi, günlük

hakk›nda daha do¤ru ve güvenilir bilgi

olaylar›n kay›tlar›n›n tutulmas› ve saklanmas›,

edinilmesinde, çocu¤a verilecek hizmetlerin daha

toplumla olan iliﬂkilerin kay›tlar›n›n tutulmas› ve

önce sunulan hizmetlerle iliﬂkilendirilerek

de¤erlendirilmesi, her bir personele ait kiﬂisel

verilmesinde, meydana gelen olaylar›n nedenlerini

dosyalar›n olmas›, politika ve süreçlerle ilgili

daha iyi anlamada ve daha do¤ru önlemler

güncellenmiﬂ ve ulaﬂ›labilir kay›tlar›n bulunmas›,

geliﬂtirmede büyük önem arz etmektedir. Ayr›nt›l›

mali iﬂlemlerin kay›tlar›n›n tutulmas› bu standart

personel kay›tlar› ise, programa uygun olmayan

aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.

kiﬂilerin iﬂe al›nmas›n› veya çal›ﬂt›r›lmas›n›
Kay›tlar minimum standard›n›n uyarlanmas› için

Bunlar›n yap›labilmesi için her bir çocu¤un

yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda ortaya ç›kan

kay›tlar›n›n tutulmas›, ilgili bölümlerde saklanmas›,

göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:
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engelleme aç›s›ndan önemli görülmektedir.

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Politika ve usullerin kay›tlar› vard›r ve eriﬂilebilir.
• Çocuklar›n özel bilgilerine ait dosyalar›,
bak›m/koruma/ gözetim/iyileﬂtirme planlar›n› ve al›nan
tüm kararlar›n kay›tlar›n› içerir; dosyalar, düzenli
olarak güncelleﬂtirilir ve yap›lan giriﬂler imzalan›r.
• Çocuk hakk›nda yap›lacak iﬂlemlerin kayd› için
uygun formlar ve kay›t sistemi vard›r. Bu sistem ilgili
personelce bilinir ve ayn› esaslarla kullan›l›r.
• Personel kay›tlar› usulüne uygun tutulur.
• Mali ve kaynaksal iﬂlemler, titizlikle kay›t edilir ve
imzalan›r.

• Kurum/kuruluﬂ taraf›ndan, uygulamalar› belgeleyen ya
çok az kay›t tutulmakta veya hiç tutulmamaktad›r.

• Tutulan kay›tlar; çocuk odakl› olarak amac›na uygun
ﬂekilde tam, gerekli detaylara sahip, hatas›z, görevli
personel, yer ve zaman olarak belirli ve imzal›d›r.

• Tutulan kay›tlar eksik, ayr›nt›dan yoksun, hatal›, belirsiz,
imzas›zd›r, çocuk odakl› amac› yok gibi görünmektedir.

• Kay›tlar çocuklar›n yüksek yarar›na uygun olarak
tutulur, korunur, arﬂivlenir.
• Kay›tlar gizlilik ilkesine uygun olarak tutulur, eriﬂilir
ve korunur.

• Kay›tlar›n kullan›m›yla ilgili unsurlar ve olas› sonuçlar›nda,
çocuklar›n yüksek yarar› gözetilmesine dair herhangi bir
kural, düzenleme yoktur veya gere¤i ﬂekilde uygulanmaz.

• Kurum/kuruluﬂlarda, yaﬂan›lan günlük olaylar
hakk›nda kay›tlar tutulur; çocuklarla yap›lan resmi ve
gayri resmi temaslar de¤erlendirilir ve kaydedilir.
• Kuruma/kuruluﬂa ziyarete gelenlerin kay›tlar› tutulur
.
• Çocu¤un kurum/kuruluﬂtan ayr›ld›¤› durumda,
kaydedilen bilgiler çocu¤un yüksek yarar› gözetilerek
sevk edildi¤i kurum/kuruluﬂa iletilir.

• Kurum/kuruluﬂtaki günlük olaylar veya sorunlar,
aksakl›klar yeterli ve nitelikli bir ﬂekilde kay›t alt›na al›nmaz;
sorunlar krize dönüﬂene kadar teﬂhis ve takip edilemez.

• Çocu¤un kurum/kuruluﬂtan ayr›ld›¤› durumda,
kaydedilen bilgiler çocu¤un yüksek yarar› gözetilerek sevk
edildi¤i kurum/kuruluﬂa iletilmesine dair bir mekanizma,
iﬂleyiﬂ yoktur veya gere¤i ﬂekilde uygulanmaz.
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bak›m ve koruma boyutuna yönelik kay›tlar›n daha

Kay›tlar minimum standard› genel olarak de¤erlen-

yeterli hale getirilmesi hususlar›na dikkat çekmiﬂ

dirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

ve bu hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ› göstergeler
oluﬂturmuﬂtur.

• Çocuklar için tüm bak›m/koruma/gözetim ve
iyileﬂtirme planlar›n›n haz›rlanmas›nda bir kay›t

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, kay›tlar minimum

sisteminin bulunmas› ve iyi bir ﬂekilde dosya-

standard›n›n uygulanabilmesi için;

lanmas›,
• Bilgilerin sistematik ﬂekilde güncellenmesi,

• Personelin sadece olumlu ve normal olaylar›

• Kay›tlar için uygun formlar›n geliﬂtirilmesi ve

de¤il, önemli, olumsuz olaylar ve davran›ﬂlar› da

kullan›lmas›,

kay›t alt›na almas› ve bu konuda yöneticiler

• Kay›t sistemi konusunda personelin gerekli

taraf›ndan yönlendirilmesi,

bilgilerle donat›lmas›,

• Hizmetlere iliﬂkin kay›tlar için bilgi-iletiﬂim

• Kay›tlarda çocuklar›n yüksek yarar›n›n göze-

teknolojileri destekli, güvenlik önlemleri al›nm›ﬂ

tilmesi,

bilgi sistemleri ve a¤lar›n›n geliﬂtirilmesi,

• Çocuklara iliﬂkin kay›tlarda gizlilik ilkesine ba¤l›

ile ilgili öneriler dile getirilmiﬂtir.

kal›nmas›,
• Çocuklar›n kendi kay›tlar›na, yine onlar›n yüksek
yarar› korunarak eriﬂiminin sa¤lanmas›,
• Kay›tlar›n, çocuklar›n kurumdan ayr›lmalar›,

STANDART 5.2: G‹ZL‹L‹K
Program, personelin haberdar oldu¤u ve uydu¤u net
bir gizlilik politika ve uygulamalar›na sahiptir.

baﬂka kurumlara sevk edilmeleri durumunda di¤er
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kurumlarla paylaﬂ›lmas›,

Kaliteli bir bak›mda çocuk ve personel aras›nda

• Kay›t tutmay› rutine dönüﬂtürüp özel durumlar›n

güvenin geliﬂtirilmesi esast›r. Çocuklar›n

gözden kaç›r›lmamas›,

mahremiyetlerine sayg› gösterme, bilginin do¤ru

• Kay›t tutulmas› ile ilgili yeterli yasal düzenlemeler

kullan›lmas› ve paylaﬂ›lmas› çocuklarda güvenin

olmas›na karﬂ›n, tutulan kay›tlardan, durumu ve

oluﬂmas›na katk› sa¤lamaktad›r. Bilgi paylaﬂ›m›,

olgular› analiz etme ve çözüm üretme kapsam›nda

sadece gizlilik esas›na dayanmal›d›r. Yetiﬂkinlere

yeterince yararlan›lmamas›,

göre sorun olmayan bir durum, çocuklar için çok

• Kay›t sistemi ile ilgili personelin kay›tlar› analiz

önemli bir sorun olabilir. Bu nedenle yetiﬂkinler

etme konusunda e¤itime ihtiyaç duydu¤u,

çocu¤un yaﬂam›ndaki olaylara karﬂ› duyarl› olmal›,

• Yönetim taraf›ndan, kay›tland›rma konusunda

onlara yard›mc› olabilmek için çaba sarf etmeli ve

personele daha fazla yönlendirme ve bilgilen-

bunu çocu¤a hissettirmelidir. Bunun yap›labilmesi

dirmenin yap›lmas›,

için gizlili¤e iliﬂkin aç›k bir politikan›n olmas›,

• Çocuklarla ilgili kay›tlar›n, çocuklardan veya

kay›tlar›n eriﬂiminin s›n›rland›r›lmas›, kay›tlar›n

ailelerinden izin almadan kullan›lmamas› hakk›nda

güvenli ve kilitli bir yerde saklanmas›, bilginin

izin mekanizmalar›n›n geliﬂtirilmesi,

gerekmedikçe, baﬂka kiﬂilerle paylaﬂ›lmamas›,

• Milli E¤itim Bakanl›¤› kurumlar›nda çocuklar›n

çocuk hakk›nda gizli kalmas› gereken bilgiyi
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Gizlilik minimum standard›n›n uyarlanmas› için

aç›klamamas›, çocuklar›n kay›tlar›na eriﬂebilmesi

yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda ortaya ç›kan

bu standart aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.

göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:

Tablo 32

personelin söylememesi, tart›ﬂmamas› ve

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Gizlili¤e iliﬂkin aç›k bir politika esas ve usuller ile
bilgi paylaﬂ›m mekanizmalar› vard›r; gerek personel
gerekse çocuklar, bundan baﬂlang›çta haberdar edilir.

• Gizlili¤e iliﬂkin politika ve uygulamalar yetersizdir.

• Kay›tlar›n güvenli¤i sa¤lan›r. Çocuklara iliﬂkin özel
bilgilere yaln›zca yetkilendirilen personel taraf›ndan
eriﬂilir. Bilgi, gerekli olmad›kça di¤er kurum/kuruluﬂlara
aktar›lmaz.

• Kay›tlar güvenli bir ﬂekilde saklanmaz ve her türlü eriﬂime
aç›kt›r.

• Çocuklar, yüksek yararlar›na uygun ﬂekilde
kay›tlar›na ulaﬂabilir. Uzman personel çocuklara içeri¤i
anlamalar›nda yard›mc› olur.

• Çocuk, kendi bilgilerine hiçbir ﬂekilde eriﬂemez.

• Personel, çocuklara ait özel bilgiler hakk›nda gizlilik
ilkesine uygun davran›r.

• Personel, çocuklar ve onlar›n durumlar›na iliﬂkin özel
ayr›nt›lar hakk›nda uluorta konuﬂur.
• Çocuk, gizlili¤inin sa¤land›¤› konusunda yetiﬂkinlere
güvenmez.

• Çocu¤un kimli¤ini aç›¤a ç›kartacak bilgiler, herhangi
bir yay›nda veya kamuoyuna aç›k bir belgede yer
almaz.

• Çocu¤un kimli¤i ve yaﬂant›lar› hakk›ndaki bilgilerin,
herhangi bir yay›nda veya kamuoyuna aç›k belgelerde yer
almas› s›k rastlan›lan bir durumdur. Bununla ilgili bir
düzenleme ya yoktur ya da gere¤i ﬂekilde uygulanmaz.

Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

• Çocu¤un kendi bilgilerine eriﬂim hakk› oldu¤u,

Gizlilik minimum standard› genel olarak de¤erlen-

ancak bunun çocu¤un yüksek yarar›na göre uzman

dirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

personelce yap›land›r›lacak bir süreç olmas›
gerekti¤i hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu

• Kay›tlar›n güvenli¤i,

hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ› göstergeler

• Bilgilere yaln›zca yetkilendirilen personel

oluﬂturmuﬂtur.

taraf›ndan eriﬂilmesi,
• Personelin gizlilik ilkesine uygun davranmas›,

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, gizlilik minimum

• Günlük kurumsal iﬂleyiﬂte oda¤›n, çocuk olmas›,

standard›n›n uygulanabilmesi için;

• Personelin, kurallar›n gerekçeleri hakk›nda daha

• Çocuklara ait bilgileri, çocu¤un zarar görebilece¤i

fazla bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri,

biçimde aç›klayan ve kullananlar için yapt›r›m

• Çocu¤un kendi bilgilerine kolayl›kla eriﬂimi için,

uygulanmas› ve bunun için yasal düzenlemeler

çocu¤un, (özellikle travmatik geçmiﬂe sahip olanlar)

yap›lmas›,

psikolojik durumu ve olgunluk düzeyinin önemli

• Elektronik ortamda saklanan çocuklara ait özel

oldu¤u,

bilgilere eriﬂim için güvenlik ve yetkilendirme
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önlemlerinin al›nmas›,

hakk›nda temel bir anlay›ﬂa sahip olmas›

• Personelin gizlilik ve mahremiyet konusunda

gerekmektedir. Bunun yap›labilmesi için

bilinçlendirilmesi ve e¤itilmesi ile ilgili öneriler

yöneticilerin, kurum/kuruluﬂun amaçlar ve

dile getirilmiﬂtir.

hedeflerini, program›n kalitesini ve hizmetin
iﬂleyiﬂini düzenli olarak izlemesi, gözden geçirmesi

STANDART 5.3: YÖNET‹C‹LER‹N ROLÜ

ve de¤erlendirmesi, kritik noktalarda ba¤›ms›z
de¤erlendirmeye baﬂvurmas›, yönetim çocuk ve

Yöneticiler, hizmetlerin amaç ve hedeflere uygun ﬂekilde
yürütülmesi, geliﬂtirilmesi, denetlenmesi ve
izlenmesinden sorumludur.

personel iliﬂkilerini geliﬂtirmesi, karar verme ve
çocuklar›n kat›l›m›na iliﬂkin durumlarda ﬂeffaf
olmas› yöneticinin rolü standard› aç›s›ndan önem

Hizmetin düzenli olarak izlenmesi ve bu tür

taﬂ›maktad›r.

sistemlerin bulundu¤u yerdeki uygulaman›n
sürekli olarak izlenip de¤erlendirilmesi yöneticilerin

Yöneticilerin rolü minimum standard›n›n uyarlan-

sorumlulu¤undad›r. Yöneticilerin, personel ile

mas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda ortaya

programdan hizmet alan çocuklar aras›nda anlaml›

ç›kan göstergeler ve karﬂ› göstergeler aﬂa¤›da

iliﬂkiler geliﬂtirmesi ve ortaya ç›kan sorunlar

verilmiﬂtir:

Tablo 33

Gösterge

88

Karﬂı Gösterge

• Hizmet kalitesinin geliﬂtirilmesi, denetlenmesi ve
düzenli olarak izlenmesine olanak sa¤layan
mekanizmalar vard›r; yöneticiler, bu mekanizmalar›n
iﬂlemesini sa¤lar.
• Amaçlar ve hedefler düzenli olarak gözden geçirilir
ve geliﬂmeler izlenir.

• Amaç ve hedefler ile hizmet kalitesinin geliﬂtirilmesi,
denetlenmesi ve düzenli olarak izlenmesine olanak sa¤layan
mekanizmalar yoktur ya da yetersizdir.

• Yönetim süreçlerinde kaynak sa¤lama ve kullan›m›na
iliﬂkin sistem vard›r.

• Yönetim süreçlerinde kaynak sa¤lama ve kullan›m›na
iliﬂkin sistem yoktur.

• Hizmetlerin de¤erlendirilmesinde ba¤›ms›z d›ﬂ
denetime baﬂvurulur.

• Hizmetlerin de¤erlendirilmesinde ba¤›ms›z d›ﬂ denetime
baﬂvurulmaz.

• Yöneticilerin hesap verebilirli¤ini sa¤layan,
düzenlemeler vard›r.

• Yöneticilerin hesap verebilirli¤ini sa¤layan herhangi bir
düzenleme ve iﬂleyiﬂ yoktur.

• Yöneticilerin nitelikleri, program ve hizmetlere
uygundur.

• Yöneticilerin nitelikleri, program ve hizmetlere uygun
de¤ildir.

• Yöneticilerin, çocuklar ve personel ile olumlu iliﬂkileri
vard›r.

• Yöneticilerin, çocuklar ve personel ile iliﬂkileri yeterince
olumlu ve destekleyici de¤ildir.

• Yönetici amaç ve hedefleri gerçekleﬂtirmede inisiyatif
sahibi ve giriﬂimcidir.

• Yöneticiler görevlerini yürütürken yeterince inisiyatif
kullanmaz.

• Yönetici, sorunlar› ortaya koyar, çözümlerini üretir.

• Yönetici sorunlar› ortaya koymaktan çekinir ve çözüm
üretemez.

• Yönetim süreçlerinde çocuklar›n ve paydaﬂlar›n
görüﬂleri al›n›r.

• Yöneticiler, çocuklar›n ve paydaﬂlar›n görüﬂ ve
düﬂüncelerini ya hiç almaz, ya kabul etmez ya da de¤ersiz
görür.
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Kat›l›mc›lar›n De¤erlendirme ve Önerileri

Bunlar›n d›ﬂ›nda Adalet Bakanl›¤› kurumlar›nda

Yöneticilerin Rolü minimum standard› genel olarak

çal›ﬂan personel,

de¤erlendirildi¤inde, çal›ﬂtaylara kat›lan personel;

• Çocu¤a iliﬂkin olarak “suç ve infaz” alg›s›n›n,
çocuk olma durumu ve geliﬂimi ile bak›m

• Hizmet kalitesinin geliﬂtirilmesi, denetlenmesi

unsurlar›n›n önüne geçmemesine,

ve düzenli olarak izlenmesini sa¤layan mekanizmalar›n varl›¤› ve önemi,

Milli E¤itim Bakanl›¤› kurumlar›ndan kat›lanlar

• Yönetim süreçlerinde, çocuklar›n, personelin ve

ise;

di¤er ilgili tüm taraflar›n görüﬂlerinin al›nmas›,

• Yöneticilerinin görev alg›s›nda, e¤itim boyutunun

• Personel atama ve görevlendirmelerinde

bak›m hizmetlerinin önüne geçmemesine,

çocuklar›n gereksinimlerinin dikkate al›nmas›

• Kurumsal olarak e¤itim ile bak›m hizmetleri

• Yönetim personelinde ve süreçlerinde, ça¤daﬂ

yönetiminin ayr›ﬂt›r›lmas›na

yaklaﬂ›mlara göre kapasite geliﬂtirmenin gere¤i,

• Bak›m / koruma programlar›ndan sorumlu

• Program›n amaç ve hedeflerine ulaﬂmas›nda

yöneticilerin, bu konularda yeterlilik göstermesine

yöneticilerin, giriﬂimci ve inisiyatif sahibi olmalar›n›

vurgu yapm›ﬂlard›r.

sa¤layacak mekanizmalar›n önemi,
• Program ve hizmetler hakk›nda deneticilerin,

Çal›ﬂtaylara kat›lanlarca, yöneticilerin rolü mini-

yeterli bilgiye sahip olmas›, habersiz denetim

mum standard›n›n gere¤i ﬂekilde uygulanabilmesi

yapabilmeleri ve d›ﬂ denetim anlay›ﬂ› ve

için,

uygulamas›n›n kurum/kuruluﬂlara önemli katk›lar

• Kurum / kuruluﬂlar›n yönetiminde “yerinden

sa¤layaca¤›,

yönetim” yaklaﬂ›m›n›n uygulanmas›n› kolaylaﬂ-

• Günlük iﬂleyiﬂ içinde, yönetim aç›s›ndan idari,

t›racak düzenlemeler yap›lmas›,

mali, denetsel süreçlerin ve mevzuat›n

• Yöneticilerin inisiyatifinin art›r›lmas›, çocuk

uygulanmas›n›n, çocuklara yönelik amaç ve

temsilcilerinin yönetim süreçlerine etkin olarak

hedeflerin önüne geçmemesi gere¤i,

kat›lmas›n›n sa¤lanmas›,

• ‹nisiyatif kullanman›n sadece yöneticilere

• Denetim elemanlar›n›n mesleki yeterliliklerinin

atfedilmemesi, di¤er personelin de, görevleri

geliﬂtirilmesi,

çerçevesinde ve çocuklar›n yüksek yarar›

• Denetimlerin, verilen hizmetin çocuklar aç›s›ndan

do¤rultusunda, inisiyatif kullanabilmesine imkan

etkisi ve sonuçlar›na, amaç ve hedeflere

verilmesi hususlar›na dikkat çekmiﬂ ve bu

uygunlu¤una odaklanmas› ve bunun için denetim

hususlarla ilgili gösterge ve karﬂ› göstergeler

personeline gerekli teknik deste¤in verilmesi,

oluﬂturmuﬂtur.

ile ilgili öneriler dile getirilmiﬂtir.
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IV. GENEL SONUÇ VE ÖNER‹LER
‹ﬂbirli¤i ve Eﬂgüdüm

düzenlemelerin evrensel standartlar› karﬂ›layacak

Çocuk koruma ve bak›m hizmetlerinde görev

ﬂekilde gözden geçirilmesi gerekir. SHÇEK

üstlenen kurumlar/kuruluﬂlar aras›nda ulusal ve

Kanununa göre ç›kart›lan ve alternatif bak›m

yerel ölçekte etkili iﬂbirli¤i ve eﬂgüdüme olanak

sürecinin ayr›nt›lar›n› düzenleyen yönetmelikler,

verecek bir anlay›ﬂ›n yerleﬂtirilmesi ve bu amaca

uluslararas› minimum standartlarda yer alan

uygun örgütlenmeler oluﬂturulmas› gerekir.

konular›n pek ço¤una bünyesinde yer veriyor
olmakla birlikte bir tak›m eksikliklerin bulundu¤u

Bu amaçla;

gözlenmektedir. Bu çerçevede;

• ‹ﬂbirli¤i yapacak taraflar›n görevlerini ve rollerini

• ‹lgili yasa ve yönetmeliklerin uluslararas› mini-

tan›mlayacak protokoller haz›rlanmal›d›r.

mum standartlar ›ﬂ›¤›nda yeniden ele al›nmas›

• Çocuk koruma ve bak›m hizmetlerinde bir ihtisas

gerekmektedir.

kurumu olan SHÇEK’in Koordinatör Kurum olmas›
konusunda görev tan›m› aç›kl›¤a kavuﬂturulmal›

Bak›m Hizmetlerinde Yeni Bir Anlay›ﬂ

kurumun kapsam ve s›n›rlar› belirlenmelidir.

Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okullar›nda Kalan Çocuklar
‹lkö¤retim ça¤›nda kendi ailesi yan›nda e¤itim

Personel Yeterlili¤i

hizmetine eriﬂimde güçlü¤ü olan çocuklar yat›l›

Çocuk koruma ve bak›m kurumlar›nda / kuruluﬂ-

ilkö¤retim bölge okullar›nda (Y‹BO) e¤itim olana¤›

lar›nda, gerek say›ca gerekse nitelikleri itibariyle

bulmaktad›r. Bugün Y‹BO’lar toplumun daha çok

hizmeti karﬂ›layacak düzeyde eleman yetersizli¤i

alt sosyo-ekonomik kesiminde yer alan ailelerinin

önemli bir sorundur. Özellikle gereksinim duyulan

çocuklar›na hizmet vermektedir. Y‹BO modeli,

uzmanl›k alanlar›nda yeterli personel bulunma-

Devletin temel ve zorunlu e¤itimi k›rsal bölgelerdeki

mas› dikkat çekici boyutlardad›r. Bu sorun tüm

çocuklara ulaﬂt›rabilmesinin bir yolu olarak

kurumlarda standartlar›n uygulanmas›n›n

yap›land›r›lm›ﬂt›r. Ancak, modelin özelli¤i gere¤i

önündeki en önemli engellerden biri olarak ifade

hizmet verdi¤i çocuklar, yaﬂamlar›n›n en çok ihtiyaç

edilebilir. Öte yandan çal›ﬂanlar›n niteliklerinin

duyduklar› bir döneminde, ebeveyn bak›m› ve

yükseltilmesi de en acil gereksinimlerin baﬂ›nda

korumas›ndan uzak kalmaktad›r. Bu çerçevede;

gelmektedir. Bu çerçevede;

• Bak›m hizmetleri, çocuklara ailelerinden,

• Standartlar›n uygulamaya etkin bir biçimde

evlerinden uzakta verilen e¤itimin zorunlu bir

aktar›labilmesi için yöneticiler, meslek elemanlar›

sonucu olarak ele al›nmal›d›r.

ve di¤er bak›m çal›ﬂanlar›n›n uluslararas›

• Y‹BO’larda bak›m ile ilgili roller, çal›ﬂanlar›n as›l

standartlar do¤rultusunda düzenli ve sürekli olarak

görevleri d›ﬂ›ndaki faaliyetler olarak alg›lanmakta

hizmet öncesi ve hizmet içi e¤itimleri yap›lmal›d›r.

ve bu yüzden bak›m, e¤itim hizmetinin gölgesinde
kalmaktad›r. Ancak çocuklar›n geliﬂimleri bütünsel
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Yasal ve Yönetsel Düzenlemeler

bir süreçtir ve çocuklarla ilgili tüm önlemler bu

Bak›m ve koruma alt›ndaki çocuklara götürülen

gerçe¤e uygun olarak al›nmal›d›r.

hizmetlerin standard›n› düzenleyen yasal ve idari

• Bu aç›dan Y‹BO’larda e¤itim hizmetleri ile birlikte
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bak›m hizmetlerine de daha fazla önem verilmesi,

kurumlar› ile çocuk e¤itimevleridir. Bu kurumlarda

bu aç›dan da çocuklar›n yüksek yarar› do¤rul-

verilen bak›m hizmetlerinin uluslararas› minimum

tusunda yeni önlemler geliﬂtirilmesi, süreçlerde

standartlar›n büyük bir k›sm›n› karﬂ›lamas›na

fark›ndal›k geliﬂtirmeye daha fazla önem verilmesi

ra¤men baz› eksiklikler oldu¤u düﬂünülmektedir.

ve bu boyuttaki boﬂluklar›n, ÇHS taahhütleri
do¤rultusunda giderilmesi gerekmektedir.

Ceza adalet mevzuat›nda 2005 y›l›nda yap›lan
de¤iﬂiklikler ile suça sürüklenen çocuklar hakk›nda

Kanunla Çat›ﬂmaya Düﬂen Çocuklar

özgürlü¤ü k›s›tlay›c› tedbirler ile hapis cezas›na

Türkiye’de kanunla çat›ﬂmaya düﬂen ve

en son çare olarak baﬂvurulmas› gerekti¤i ilkesi

özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lm›ﬂ çocuklara iliﬂkin

benimsenmiﬂtir. Bu kapsamda mevzuatta

özel hükümler ve mekanizmalar içeren bir çocuk

çocuklar›n yüksek yarar›n›n korunmas› için ciddi

hukukunun var oldu¤u ve kanunla çat›ﬂmaya

düzenlemelere gidilmiﬂ ve Türk Ceza Kanunu, Ceza

düﬂen çocuklara iliﬂkin uygulamalar›n belirli

Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik

standartlar çerçevesinde yerine getirilmeye

Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›ndaki Kanun ve Ceza

çal›ﬂ›ld›¤› görülmektedir. ‹lgili ulusal ve uluslararas›

Muhakemesi Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Tüzük

mevzuat (5275 say›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

ile Çocuk Koruma Kanununda suça sürüklenen,

‹nfaz› Hakk›ndaki Kanun 11 inci md., 15 inci md.,

çocuklar›n ceza infaz kurumlar›na al›nmalar› yerine

111 inci md. 3 üncü fk; Çocuk Haklar› Sözleﬂmesi,

toplum içinde denetim alt›na al›narak cezalar›n›

37. md., Havana Kurallar› 17 md., 29. md., Pekin

tamamlamalar›n› sa¤lay›c› hükümler getirilmiﬂtir.

Kurallar› 13. md., 26. md.) gere¤ince çocuklar›n

Kollukta, ceza ve tutukevlerinde bak›m

yetiﬂkinlerden, tutuklular›n da hükümlülerden ayr›

standartlar›n› uygulama bilinci art›r›lmal›d›r.

olarak tutulmalar› gerekti¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.

Kollukta, yarg›lama sürecinde ve ceza infaz

Çocuk tutuklu ve hükümlüler, içinde bulunduklar›

kurumlar› ve çocuk e¤itim evlerinde görevli

geliﬂim dönemi özellikleri nedeniyle, yetiﬂkin

çal›ﬂanlar›n say›lar›n›n standartlar do¤rultusunda

suçlular›n yol açabilecekleri olumsuz sonuçlardan

art›r›lmas›n›n yan› s›ra, sürekli e¤itim ve

hemen etkilenebilmektedirler. Bu nedenle,

bilgilendirme çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r.

çocuklar›n söz konusu olumsuzluklarla karﬂ›laﬂmamalar›, yetiﬂkinler taraf›ndan gelebilecek

Adalet kurumlar›nda yavaﬂ iﬂleyen soruﬂturma ve

istismar, suça itilme vb. risklerden korunmalar›,

yarg› süreci yüzünden tutuklu çocuklar, iyileﬂtirme

daha olumsuz yönlere kaymalar›n›n önlenmesi ve

ve topluma kazand›rma süreçlerine dahil olmakta

ihtiyaç duyduklar› uygun müdahale yöntem-

gecikmektedirler. Çocuklar›n yarg›lanma süreçleri

lerinden daha etkili yararlanmalar›n›n sa¤lanmas›

sonlanana kadar tutuklu kalmalar› ve tutukluluk

için ayr› bir bölümde ya da kurumda tutulmalar›

süresinin uzun olmas›, çocuk kapal› ceza infaz

büyük önem taﬂ›maktad›r.

kurumlar›nda uzun süre kalmalar›n› gerektirmektedir. Bu durum, çocuk e¤itimevine gelmelerini

Tutuklu ya da hükümlü çocuklar›n bak›m hizmeti

geçiktirmekte ve çocuk e¤itimevinde toplumla iç

ald›klar› kurumlar; çocuk kapal› ceza infaz

içe yürütülen e¤itim, ö¤retim ve sosyal- kültürel
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faaliyetlerden yararlanmalar›n› ertelemektedir.

malar, çocu¤un yarar›na dönük olarak daha net

Tutuklu çocuklar›n kald›klar› çocuk kapal› ceza

ﬂekilde tan›mlanmal›d›r.

infaz kurumlar›n›n ﬂehir merkezlerine uzak olmas›,
kurumda kalan çocuklar›n toplumla bütünleﬂ-

Di¤er Öneriler

mesini ve aileleri ile görüﬂmelerini olumsuz yönde

Ebeveyn Bak›m›ndan Yoksun Çocuklar ‹çin Türkiye’ye

etkilemektedir.

uyarlanan Minimum Standartlar›n, bak›m hizmeti
veren tüm kurum/kuruluﬂlarda ne ölçüde

Çocuklar›n ihmal ve istismardan korunmas› için

karﬂ›land›¤› konusunda Türkiye ölçe¤inde bir

tüm kurumlarda detayl› usuller ve kurallar

durum analizini amaçlayan kapsaml› bir araﬂt›rma

oluﬂturulmuﬂtur. Personelin istismar› tüm farkl›

yap›lmal›d›r.

boyutlar› ile tan›yabilme ve nas›l müdahalede
bulunulaca¤› konusunda daha fazla bilgi ve

Ebeveyn Bak›m›ndan Yoksun Çocuklar ‹çin

beceriyle donat›lmal›d›r. Ayr›ca istismar olaylar›n›

Minimum Standartlar, ulusal çocuk bak›m ve

ortaya koymak için daha fazla deste¤e

koruma sisteminin (Ulusal Çocuk Koruma

gereksinimleri bulunmaktad›r. Adli ve hukuki

Politikas›n›n) bir parças› haline getirilmelidir.

olarak konunun daha ön planda ve d›ﬂ denetim

Minimum standartlar›n uygulanmas› için ulusal

mekanizmalar›n›n daha iﬂlek oldu¤u Adalet ve

ve kurumsal düzeyde stratejik eylem planlar›

Kolluk kurumlar›nda istismara karﬂ› yap›lan

oluﬂturulmal›d›r. Eylem Plan› kapsam›nda;

düzenlemeler, daha net tan›mlanm›ﬂ süreçlere ve
önlemlere iﬂaret etmektedir.

• Politika, strateji ve amaçlar,
• Öncelikli müdahale alanlar›,

Bu çerçevede;

• Faaliyetler, ç›kt›lar, beklenen sonuçlar,

• Nitelikleri göreve uygun personel iﬂe al›nmal›,

• Roller ve sorumlular›,

dan›ﬂmanl›k sa¤lanmal› ve personel geliﬂimine

• K›sa-orta ve uzun vadeli zaman plan›,

daha fazla önem verilmelidir.

• ‹zleme-de¤erlendirme ve ölçme araçlar› geliﬂ-

• Çocuklar›n yüksek yarar›n› gözetme, yaﬂamlar›n›

tirme konular› aç›kça tan›mlanmal› ve iﬂ planlar›na

ve geliﬂimlerini güvenceye alma konusunda

ba¤lanmal›d›r.

yöneticiler daha fazla inisiyatif sahibi ve giriﬂimci
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olmal›, bu konuda meslek elamanlar›na daha fazla

Kurum/kuruluﬂ koﬂullar› standartlara uygun

yetki ve hareket alan› sa¤lanmal›d›r.

duruma getirilmelidir. Tüm bu çal›ﬂmalar için

• Gizlilik ve mahremiyete iliﬂkin olarak mekaniz-

gerekli maliyet analizi çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r.
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EKLER
EBEVEYN BAKIMINDAN YOKSUN ÇOCUKLAR ‹Ç‹N M‹N‹MUM STANDARTLAR
(TÜRK‹YE UYARLAMASI)
1. Mesleki Uygulama
STANDART 1.1: AMAÇ VE HEDEFLER

Ekler - Tablo 1

Tüm çocuk bakım/koruma/gözetim programlarının, kendisine temel oluﬂturan özel amaç ve hedeflerini, neden var
oldu¤unu ve neyi yapmayı hedefledi¤ini içeren, ihtiyaca göre güncellenen, yazılı bir belge vardır.
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Programın, çocuklar ve personel dâhil tüm ilgili
di¤er tarafların katkısıyla geliﬂtirilmiﬂ, gözden geçirilmiﬂ
ve net bir ﬂekilde ifade edilmiﬂ bir felsefesi /çalıﬂma
ilkeleri ve öncelikleri vardır.

•Çocuk bakım programının amaç ve hedeflerinin
bulundu¤u hiç bir belge yoktur.
•Çocuk bakım/ programının amaç ve hedeflerinin
bulundu¤u, genel mevzuat dıﬂında, hiç bir belge yoktur.

•Programın amaç ve hedefleri, tüm hizmet
birimlerinde bilinir ve anlaﬂılır.

•Bir amaç ve hedef belgesi vardır; ancak yeterince
bilinmemektedir.

•Personel bu felsefeyi anlar ve onu temel alarak
çalıﬂmayı kabul eder.

•Bir amaç ve hedef belgesi vardır; ancak yazılı belgenin,
de¤erler ve ilkeler hakkında hiçbir yorumu yoktur.
•Uygulama, belirtilen amaçlardan ya farklıdır ya da onlarla
çeliﬂir.

•Programın çalıﬂma ilkeleri, öncelikleri ve felsefesi ile
çocu¤un yüksek yararı ve hakları birbirini destekler.

•Yazılı amaç ve hedef belgesi, çocu¤un yüksek yararını ve
haklarını yansıtmamaktadır.
•Mevzuatta, amaç ve hedefler hakkında belirsizlikler ya
da tutarsızlıklar vardır.

•Amaç, hedef, ilke ve öncelik bakımından do¤rudan
çocu¤a hizmet sunan her kurumun/kuruluﬂun özel
amaç / hedef / ilke ve öncelikleri vardır.
•Amaç ve hedefler kurum / kuruluﬂun hizmet verdi¤i
yerel çevrenin ve hedef kitlenin, gereksinimleri ve özel
koﬂulları göz önünde tutularak belirlenmiﬂtir.

•Do¤rudan çocu¤a hizmet veren kurum/kuruluﬂun, kendi
hizmet özelliklerine ve hedef kitlesinin özgün ihtiyaçlarına
uygun amaç / hedef / ilke ve öncelikleri yoktur.

•Kurum/kuruluﬂun amaç ve hedefleri oluﬂturulurken,
bakım/koruma /gözetim/infaz personeli, di¤er personel
ve çocukların görüﬂleri alınır.

•Bakım/koruma/gözetim/infaz personeli, di¤er personel
ve çocuklar, hedeflerin ve amaçların oluﬂturulmasında söz
sahibi de¤ildirler.

•Amaç ve hedefler belgesi, çocu¤un anlayaca¤ı
biçimde (görsel, iﬂitsel, vb) hazırlanmıﬂtır ve çocuk bu
belgede yer alan amaç ve hedefleri bilir.

•Bir amaç ve hedef belgesi vardır; ancak çocuklar ya ondan
habersizdir ya da onu anlamalarına yeterli destek verilmemektedir.

•Hem yetiﬂkin hem de çocuk bölümünün bulundu¤u
kapalı ceza infaz kurumlarında, çocuklara yönelik
ayrıﬂtırılmıﬂ amaç ve hedefler vardır (ADALET).

•Hem yetiﬂkin hem de çocuk bölümünün bulundu¤u
kapalı ceza infaz kurumlarında çocuklara yönelik
ayrıﬂtırılmıﬂ program, amaç ve hedefler yoktur (ADALET).
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STANDART 1.2: ÇOCUK KORUMA POL‹T‹KASI

Ekler - Tablo 2

Çocuklara yönelik tüm programlar, çocukların korunmasına iliﬂkin ulusal ve uluslar arası hukukun koymuﬂ oldu¤u
standartları yansıtan yazılı bir politikaya sahiptir. Bu politikalar çocu¤un ihmal ve istismara u¤radı¤ını veya
u¤ramakta oldu¤unu ya da risk altında oldu¤unu belirleyen, personel için yol gösteren usul ve esasları içerir.
Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Hangi usullerin kim tarafından uygulanaca¤ını
gösteren, çocuk koruma ve istismarına iliﬂkin yazılı
bir politika vardır.

• ‹hmal, istismar ve suiistimal durumları ile ilgilenmek için
hiç bir yazılı politika, belirlenmiﬂ usuller ve esaslar yoktur.

• Çocuk koruma politikasında; istismarın, fiziksel,
duygusal, cinsel vb. çeﬂitli ﬂekillerde olabilece¤i yer
alır.

• Çocuk koruma politikasında; istismarın, fiziksel, duygusal,
cinsel vb. çeﬂitli ﬂekillerde olabilece¤i yer almaz.

• Çocuk koruma politikasında; istismarın,
kuruma/kuruluﬂa gelmeden önce ve
kurumda/kuruluﬂta bakım/koruma/gözetim/infaz
altında iken olabilece¤i yer alır.

• Çocuk koruma politikasında; istismarın, kuruma/kuruluﬂa
gelmeden önce ve kurumda/kuruluﬂta
bakım/koruma/gözetim/infaz altında iken olabilece¤i yer
almaz.

• Çocuk koruma politikasında istismarın personel,
çocuklar veya di¤er yetiﬂkinler tarafından yapılabilece¤i
yer alır.

• Çocuk koruma politikasında istismarın personel, çocuklar
veya di¤er yetiﬂkinler tarafından yapılabilece¤i yer almaz.

• Çocukların ihmal ve istismardan korunmasına
yönelik iﬂlevsel ve açıkça tanımlanmıﬂ mekanizmalar
vardır.

• Çocukların ihmal ve istismardan korunmasına yönelik
herhangi bir mekanizma yoktur.
• Programlar ya da uygulanan politikalar, personelin çocuk
ihmal ve istismarı konusunda uygun müdahalede
bulunmasını engeller.

• Personel, (özellikle çocukla birebir çalıﬂan personel),
çocuk ihmal veya istismara u¤radı¤ında veya u¤rama
olasılı¤ı oldu¤unda bu durumu teﬂhis edebilme bilgi,
yetene¤ine sahiptir ve çocuklara zamanında, uygun
ﬂekilde, nasıl müdahale edece¤ini bilir.

• Çocukların ihmal ve istismardan korunmasına yönelik
herhangi bir mekanizma yoktur.
• Personel, (özellikle çocukla birebir çalıﬂan personel), çocuk
ihmal veya istismara u¤radı¤ında veya u¤rama olasılı¤ı
oldu¤unda bu durumu teﬂhis edebilme bilgi, yetene¤ine
sahip de¤ildir ve çocuklara zamanında, uygun ﬂekilde, nasıl
müdahale edece¤ini bilmez.
• Personel, ihmal ve istismar konularının, fazlasıyla üzerinde
durmaları gereken bir konu oldu¤unu görmez.

• Personel durumu bildirebilmek ve yardım istemek
için, çocuk ihmal ve istismarına iliﬂkin hukuki ve
kurumsal esasları ve iﬂleyiﬂi anlar ve anlatabilir.

• Personel, çocuk ihmal ve istismarına iliﬂkin mevzuattan
haberdar de¤ildir.
• Kurum/kuruluﬂlarda personel ihmal ve istismar
konusunda hak ve sorumluluklarının bilincinde de¤ildir.

• Personel, engelli çocukların ihmal ve istismar riskinin
daha yüksek oldu¤unun bilincinde olarak önlem alır.

• Programlar ihmal ve istismar açısından engelli çocuklara
özel önlemleri içermez.

• Çocuklar bu usullerin kısmen de olsa farkındadır ve
bunların bazılarını açıklayabilir.

• Çocuklar ihmal ve istismardan konusunda bilinçsizdir.
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Ekler - Tablo 2 (devam)

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Bakım/koruma/gözetim/infaz personelinin çocuk
ihmal ve istismarı konusundaki görüﬂleri yöneticiler
tarafından dikkate alınır.

• Personel, ma¤dur edilmekten veya tehdit edilmekten
korktu¤u için, ya program çerçevesinde yaﬂanan ihmal ve
istismar hakkında endiﬂelerini bildirmek için kendilerini
yeterince güven içinde bulmaz ya da bilinçli olarak bu
bilgiyi saklar.

• Kurum/kuruluﬂlara çocuklar yerleﬂtirilirken, çocuk
tanımına uygun yaﬂ ve fiziksel özellikler dikkate alınır.

• Kurum/kuruluﬂlara çocuklar yerleﬂtirilirken, çocuk
tanımına uygun yaﬂ ve fiziksel özellikler dikkate alınmaz.

• Personel ve çocuklar arasında güven ortamı vardır.

• Personel ve çocuklar arasında güven ortamı yoktur.

• Uçucu, uyuﬂturucu madde ba¤ımlısı tutuklu ve
hükümlü çocuklar, tedavi edildikten sonra kurumlara
yerleﬂtirilir (ADALET).

• Uçucu, uyuﬂturucu madde ba¤ımlısı tutuklu ve hükümlü
çocuklar, tedavi edilmeden kurumlara yerleﬂtirilir (ADALET).

• ‹hmal ve istismarla ilgili bir psiko-sosyal müdahale
programı ve bu programa iliﬂkin uygulama rehberi
vb belgeler vardır. Bu programın uygulanması
konusunda personel e¤itim almıﬂtır.

• ‹hmal ve istismara u¤rayan veya eden çocukların
iyileﬂtirilmelerine yönelik herhangi bir uygulama yoktur.
• ‹hmal ve istismara u¤ramıﬂ veya u¤rayabilecek çocukların
özel gereksinimleri bilinmez.

• ‹stismar etti¤i kesinleﬂen personelin iﬂine son verilir.

• ‹stismar etti¤i kesinleﬂen personeli iﬂine son verilmez.

STANDART 1.3. ÇOCUK KORUMA UYGULAMASI

Ekler - Tablo 3

Personel, çocu¤un ihmal ve istismara u¤rad›¤›n› veya u¤ramakta oldu¤unu ya da bu aç›lardan risk alt›nda oldu¤unu
teﬂhis etme ve do¤ru ﬂekilde müdahalede bulunmas›n› sa¤layacak ﬂekilde çocu¤un bak›m›n› / korunmas›n› /
gözetimini / infaz›n› gerçekleﬂtirir.
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel, istismar›n var oldu¤unu gösteren iﬂaretler
hakk›nda bilgili, bunlara karﬂ› duyarl›d›r ve do¤ru
tepki verir.

• Personel, yaﬂanmakta olan bir ihmal ve istismar› izleyen
veya bunun sonucu olarak ortaya ç›kabilecek sorunlar›n
fark›nda de¤ildir. ‹stismar›n varl›¤›n› veya ortaya ç›kabilecek
sorunlar› küçümseme e¤ilimi vard›r.

• Personel ve ilgililer, çocuklar›n ihmal ve istismara
u¤ram›ﬂ oldu¤una dair makul gerekçeler olmas›
halinde, çocuktan sorumlu mercie veya (çocu¤un
yüksek yarar›na uygun olmas› durumunda) kolluk
birimlerine ihbarda bulunur.

• Personel, ihmal ve istismar›n yetkililere ihbar edilmesini
kendi sorumluluklar› olarak görmez.

• Personel, politikalar› dâhilinde belirlenmiﬂ usuller
ve esaslar hakk›nda bilgi sahibidir ve buna göre hareket
edeceklerini belirtir.

• Personel ihmal ve istismar› önleme ve müdahale etme
konusunda bilgisiz ve yetersizdir.
• Çocuklarda ihmal ve istismar belirtileri görülür.

• Personel ihmal ve istismara u¤ram›ﬂ çocuklar›n
gösterdi¤i ortak davran›ﬂlar›n fark›ndad›r.

• Personel ihmal ve istismara u¤ram›ﬂ çocuklar›n gösterdi¤i
ortak davran›ﬂlar›n fark›nda de¤ildir.
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel cinsel yoldan bulaﬂan hastal›klar›n belirtileri,
iﬂaretleri hakk›nda bilgi sahibidir.

• Personel cinsel yoldan bulaﬂan hastal›klar›n belirtileri,
iﬂaretleri hakk›nda bilgi sahibi de¤ildir.

• Personel ihmal ve istismar konusunda hizmet içi
e¤itim alm›ﬂt›r.

• Personel ihmal ve istismar konusunda uygun bilgi, beceri
ve özellikler geliﬂtirmek için teﬂvik edilmez.

• Personelin iﬂ yo¤unlu¤u ve yorgunlu¤una karﬂ›
sistemli uygulamalar (mola, dinlenme saatleri vb.)
yap›land›r›lm›ﬂt›r ve uygulanmaktad›r.

• Personelin iﬂ yo¤unlu¤u ve yorgunlu¤una karﬂ› herhangi
bir sistemli ve düzenli uygulama (mola, dinlenme saatleri
vb.) yoktur.

• ‹hmal ve istismara u¤rayan ve uygulayan çocuklar›n
iyileﬂtirilmelerine yönelik hizmet ve uygulamalar
vard›r.

• ‹hmal ve istismara u¤rayan ve /veya uygulayan
çocuklar›n iyileﬂtirilmelerine yönelik hizmet ve uygulamalar
yoktur.

• ‹hmal ve istismara u¤ram›ﬂ çocu¤un ikinci kez
örselenmemesi için gerekli önlemler al›n›r.

• Personel, çocu¤a, hoﬂa gitmeyen fiziki temaslarda bulunur
veya çocu¤un baﬂ›na gelmiﬂ bir istismar olay›n› tekrar
tekrar gündeme getirir, uluorta konuﬂur.

• Hükümlü ve tutuklu k›z ve erkek çocuklar
yetiﬂkinlerden ayr› tutulur (ADALET).

• Ceza infaz kurumlar›nda çocuklar, yetiﬂkin mahkûm
veya tutuklularla birlikte kal›r (ADALET).

• Kurum/kuruluﬂta çocuklar aç›s›ndan yüksek ihmal
ve istismar riski içeren ortam ve durumlar için gerekli
önlemler al›nm›ﬂt›r (hasta, engelli, çocuklar›n bak›ld›¤›
ortamlar, çocuklar›n giysisiz olabilece¤i mekânlar,
banyo, oda vb. yerler ile yetiﬂkinlerin ve büyük
çocuklar›n küçük çocuklarla birlikte bulundu¤u izole
ortamlar).

• Çocuklar›n banyoda, tuvalette veya giysisiz olma olas›l›¤›
yüksek di¤er durumlarda ya da kendilerinin yaln›z kalmay›
istedikleri durumlarda, yeterince mahremiyet ve güvenlik
olanaklar› yoktur.

• Kurum/kuruluﬂta ﬂiddet bir disiplin sa¤lama yöntemi
olarak kullan›lmaz.
• Çocuklar›n kurumda bulundu¤u sürece koruma ve
güvenliklerini izleyecek mekanizma vard›r.

Ekler - Tablo 3 (devam)

• Kurum/kuruluﬂlarda ﬂikâyet kutular› vard›r ve
iﬂlevseldir.
• Çocuklar haklar›n› bilir, kurallar›n kendi haklar›n›
korumak amaçl› oldu¤unu fark›ndad›r.
• ‹hmal ve istismar›n önlenmesi ve müdahale
edilmesinde kurum ile çocu¤un ailesi veya bak›m ve
gözetiminden sorumlu kiﬂiler aras›nda iﬂbirli¤i vard›r.

• Kurum/kuruluﬂlarda ﬂiddet bir disiplin yöntemi olarak
kullan›l›r.
• Çocuklar›n kurum/kuruluﬂta bulunduklar› sürece koruma
ve güvenliklerini izleyen herhangi bir önlem veya
mekanizma yoktur.
• Kurum/kuruluﬂta ﬂikâyet kutular› yoktur veya varsa da
iﬂlevsel de¤ildir.
• Çocuklar, haklar›n›n ve kurum/kuruluﬂta kurallar›n kendi
haklar›n› korumaya yönelik oldu¤unun fark›nda de¤ildirler.
• ‹hmal ve istismar çocu¤un ailesinden veya bak›m ve
gözetiminden sorumlu kiﬂilerden gizlenir.
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STANDART 1.4. H‹ZMETE YÖNLEND‹RME VE KABUL

Ekler - Tablo 4

Çocuk ve/veya ailenin, bak›m/koruma/gözetim/infaz hizmetine yönlendirilmesi ya da kabulü durumunda uygulanan;
temelinde çocu¤un yüksek yarar›n›n yer ald›¤›, standart bir süreç vard›r.

98

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuk ve ailesi hakk›nda bilgi toplan›r, çocu¤un
gereksinimleri ile program›n çocu¤un durumunu
iyileﬂtirici ne gibi katk›lar sa¤layabilece¤i hakk›nda
de¤erlendirmeler yap›l›r ve kay›tlar al›n›r.

• Çocuk ve ailenin özellikleri, çocu¤un gereksinimlerine
yönelik yeterli inceleme, bilgi toplama ve kay›tland›rma
uygulamalar› yoktur.
• ‹ﬂlemler masa baﬂ› çal›ﬂmalarla rutin bürokratik
uygulamalarla yürür.
• Program›n/hizmetlerin çocu¤un durumunu iyileﬂtirici
ve ihtiyaçlar›n› giderici ne tür katk›lar sa¤layabilece¤ine
dair herhangi bir yorum ve de¤erlendirme bulunmaz.
• Çocu¤un de¤erlendirilmesi, çocu¤un gereksinimleri
üzerinde de¤il, yaln›zca program›n neleri sa¤layabilece¤i
üzerinde odaklan›r.

• Çocu¤un ilk kabul, de¤erlendirme, yerleﬂtirme ve
uyum amaçl› uygulamalar›na iliﬂkin karar ve
de¤erlendirmeler, uzmanl›k esas›na dayal› kurullarda
yap›l›r ve bu kurullarda bak›m/koruma/gözetim/infaz
personelinin görüﬂleri de dikkate al›n›r.

• Çocu¤un ‹lk kabul, de¤erlendirme, yerleﬂtirme ve uyum
amaçl› uygulamalar›na iliﬂkin karar ve de¤erlendirmeler,
uzmanl›¤a dayal› herhangi bir kurulda yap›lmaz ve
de¤erlendirme, karar alma sürecinde bak›m / koruma /
gözetim / infaz personelinin görüﬂleri al›nmaz.

• Çocu¤un gereksinimlerini tan›mlaman›n ilk
aﬂamas›nda, koruyucu ve yönlendirici yaklaﬂ›mlar
kullan›l›r.

• Hizmet sa¤lanmas› için önceden harekete geçen bir
yaklaﬂ›m sergilenmez.
• Program›n çocukla iliﬂkisi, çocu¤un gereksinimlerinden
çok, program›n ve personelin gereksinimleri ve kendini
devam ettirmesine yöneliktir.

• Personel, kendilerinin ve hizmet program›n›n hukuki
sorumluluklar›na, çocuklar›n ve ailelerin özelliklerine
iliﬂkin yeterli bilgiye sahiptir.

• Personel, kendilerinin ve hizmet program›n›n hukuki
sorumluluklar›na, çocuklar›n ve ailelerin özelliklerine iliﬂkin
yeterli bilgiye sahip de¤ildir.

• ‹lk görüﬂmede çocu¤a, ailesine ve onun
yerleﬂtirilmesinden sorumlu kiﬂiye, programa dâhil
edilmeleri hakk›nda, bilinçli bir tercih yapabilmelerini
ve iﬂlemleri ve gerekçelerini anlamalar›n› sa¤lamak
için kapsaml› bilgi verilir.

• ‹lk görüﬂmede çocu¤a, ailesine ve onun
yerleﬂtirilmesinden sorumlu kiﬂiye, programa dâhil
edilmeleri hakk›nda, bilinçli bir tercih yapabilmelerini ve
iﬂlemleri ve gerekçelerini anlamalar›n› sa¤lamaya yönelik
herhangi bir bilgi verilmez.

• Yönlendirme ve kabul süreçleri, acil durumlarda
bile, bir çocu¤un yüksek yarar› gerektirmedikçe,
ailesinden ayr›lmamas›n› sa¤lar.

• Yönlendirme süreci, öncelikle aileye ve toplumsal deste¤e
odaklanmak yerine, do¤rudan kurumsal bak›m hizmetlerine
odaklan›r.

• Çocuk kuruma/kuruluﬂa aile temelli tüm çözüm
yollar› tüketildikten sonra kabul edilir.
• Ailesi bulunmayan veya ailesine dönemedi¤i
durumlarda da çocu¤un bir aile ortam›na
yerleﬂtirilmesi önceliklidir.

• Çocuk, aile temelli herhangi bir çözüm, önlem veya aileye
dayal› hizmet seçenekleri araﬂt›r›l›p uygulanmadan,
do¤rudan kurum/kuruluﬂa yerleﬂtirilir.
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Kabul ve yönlendirmede çocu¤un yüksek yarar› için
ilgili kurumlarla (sa¤l›k, e¤itim, sosyal hizmet, kolluk,
adalet birimleri vb.) iﬂbirli¤i yap›l›r.

• Kabul ve yönlendirmede çocu¤un yüksek yarar› için ilgili
kurumlarla (sa¤l›k, e¤itim, sosyal hizmet, kolluk, adalet
birimleri vb.) herhangi bir iﬂbirli¤i yap›lmamaktad›r.

• Engelli çocu¤un durumu özenle de¤erlendirilir ve
en uygun programa yönlendirilir.

• Risk alt›ndaki çocuklara müdahale edilmez veya geç
edilir.

• Çocuk öncelikli olarak ailesine en yak›n kuruma
yerleﬂtirilir.

• Çocu¤un ailesine yak›n kuruma/kuruluﬂa yerleﬂtirilmesine
özen gösterilmez.

• Çocuk ve aile yönlendirilirken, hizmet program›na
dâhil edilmelerine iliﬂkin olarak yasal hak ve
yükümlülükleri, yürütülen iﬂlemler ve kurumsal
süreçler hakk›nda bilgilendirilir.

• Çocuklar, kendileri veya ailelerinin programda yer al›ﬂ›na
iliﬂkin olarak, program›n rol, hedef ve amaçlar› hakk›nda
yeterli bilgiye sahip de¤ildir.

• Kurum/kuruluﬂlara yönlendirme ve kabul s›ras›nda
çocuklar›n yaﬂ, geliﬂim düzeyi ve gereksinimleri dikkate
al›n›r.

• Kurum/kuruluﬂlara kay›t ve kabul s›ras›nda çocuklar›n
yaﬂ, geliﬂim düzeyi ve gereksinimleri dikkate al›nmaz.

• Kurum/kuruluﬂa yeni gelen çocuklar için sistemli
ve düzenli uygulanan bir bilgilendirme ve uyum
program› vard›r.

• Kurum/kuruluﬂa yeni gelen çocuklar için sistemli ve
düzenli uygulanan herhangi bir bilgilendirme ve uyum
program› yoktur.

STANDART 1.5. H‹ZMET VE ‹Y‹LEﬁT‹RME UYGULAMALARI PLANLAMASI
Çocu¤un gereksinimlerinin karﬂ›lanmas›nda, haz›rl›¤›na çocu¤un da kat›ld›¤›; program›n amac›n›, ilgililerin rol ve

Ekler - Tablo 5

sorumluluklar›n› belirleyen, yaz›l› bir uygulama plan› vard›r.
Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Her çocuk için uzman personel eﬂgüdümünde
çocu¤un bak›m/koruma/gözetim/infaz›ndan sorumlu
personelin, çocu¤un, ailesinin ya da gerekli durumlarda
di¤er kurum ve kuruluﬂlar›n kat›l›m› ile haz›rlanm›ﬂ
yaz›l› uygulama plan› vard›r.

• Çocu¤a özel yaz›l› uygulama plan› yoktur.
• Uygulama plan› çocu¤un, ailenin görüﬂ ve taleplerini
yans›tmaz.

• Uygulama plan›, çocu¤un en k›sa sürede aile ile
tekrar birleﬂmesini veya uzun süreli aile temelli
yerleﬂtirme ve koruma seçeneklerine yönelik bir
stratejiyi tan›mlar.

• Çocu¤un uygulama plan›n›n aile temelli hizmetler
aç›s›ndan hedefleri ya hiç belirtilmemiﬂtir ya da aç›k de¤ildir.
• Kurumsal bak›m d›ﬂ›nda, aile ile tekrar birleﬂmeyi
sa¤layacak, aileyi güçlendiren ve destekleyen hizmetler
yoktur ya da yetersizdir.

• Uygulama plan› çocu¤u hayata ve topluma
haz›rlamay› esas al›r.

• Uygulama plan›, çocu¤u hayata ve topluma haz›rlamaya
yönelik amaçlar, hedefler ve bunlar› karﬂ›layan yöntem ve
uygulamalar› esas almaz.

• Hizmet program›n›n, çocu¤un yaﬂam›ndaki yeri,
önemi ve durumu ile çocu¤un programla iliﬂkisini
içeren, ayr›nt›l› kararlar verilir ve kay›t alt›na al›n›r.

• Çocu¤un yaﬂam›na ve gelece¤ine iliﬂkin hiçbir kay›tl› özel
amaç yoktur veya varsa da amaca ulaﬂman›n yöntemleri
belirtilmemiﬂtir.
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Her bir plan yaln›zca nelerin yerine getirilece¤ini
belirtmekle kalmaz, görevlerin belli ve net bir zaman
plan› içerisinde kimler taraf›ndan, nas›l yerine
getirilece¤ini de aç›kça belirtir.

• Uygulama plan›ndaki görevleri, kimlerin üstlenece¤i
belirtilmez. Zaman plan› yoktur, roller ve sorumluluklar
tan›mlanmam›ﬂt›r.

• Engelli çocuklar›n uygulama plan›na iyileﬂtirme
hizmetleri çocu¤un ihtiyaçlar›na uygun ﬂekilde dâhil
edilmiﬂtir.

• Engelli çocuklar›n uygulama plan›nda, iyileﬂtirme
hizmetlerine ya yer verilmemiﬂtir ya da çocu¤un ihtiyaçlar›
aç›s›ndan yetersizdir.

• Aile ve çocuk odakl› sistemler, eﬂgüdüm içinde
çal›ﬂmaktad›r.

• Çocu¤un uygulama plan›nda, çocu¤un yarar›
do¤rultusunda aile destek hizmetleri tan›mlanm›ﬂt›r ve
uygulanmaktad›r.
• Gerekli oldu¤unda çocu¤a ve ailesine program d›ﬂ›ndan
hizmet sa¤lanmas› ya mümkün olmaz ya da çok geç
sa¤lan›r.

• Çocu¤un ailesi ile tekrar birleﬂmesini hedefleyen ve
kolaylaﬂt›ran aile destek (dan›ﬂmanl›k, sosyal yard›m,
istihdam, e¤itim, psiko sosyal programlar, vb) hizmetleri
sa¤lan›r.

• Uygulama plan› haz›rlan›rken ve uygulan›rken çocuk ve
aile odakl› sistemler ve ilgili kurum/ kuruluﬂlar (dan›ﬂmanl›k,
sosyal yard›m, istihdam, e¤itim, psikososyal programlar,
vb) aras› iﬂbirli¤i yetersizdir.

• Çocuklar kendi uygulama planlar› hakk›nda bilgi
sahibidir.

• Çocuklar kendi uygulama plan›ndan habersizdir.

• Plan çocu¤un s›k s›k yer de¤iﬂtirmesini önleyici
özelliktedir.

• Çocuklar, planlanmam›ﬂ nedenlerle, kurum/kuruluﬂtan
s›k s›k nakil olurlar.

• Kurum de¤iﬂtiren çocu¤un uygulama plan› nakil ile
birlikte gönderilir.

• Kurum de¤iﬂtiren çocu¤un uygulama plan› sevkle birlikte
gönderilmez veya yeni kurumda dikkate al›nmaz.

• Gerek kurum gerek aile temelli hizmetlerde, çocu¤un
ba¤l›l›k geliﬂtirdi¤i kiﬂilerden ayr›lmas› durumunda,
çocu¤un yüksek yarar›n›n en iyi ﬂekilde gözetilmesini
sa¤layacak planlar haz›rlan›r. Bunlar psikososyal
(çocu¤un duygusal olarak etkilenmesi vb) ve yasal
önlemleri (veraset, miras, vesayet vb.) içerir.

• Gerek kurum gerek aile temelli hizmetlerde, çocu¤un
ba¤l›l›k geliﬂtirdi¤i kiﬂilerden ayr›lmas›n›n gerekli oldu¤u
durumlarda, çocu¤un duygusal, sosyal ve/veya yasal olarak
etkilenmesine yönelik tan›mlanm›ﬂ herhangi bir plan ve
önlem bulunmaz.

• Personelin, uygulama plan› çerçevesindeki
görevlerinin yapt›klar› ve yapmad›klar›ndan sorumlu
tutuldu¤u ve de¤erlendirildi¤i mekanizmalar vard›r.

• Personelin uygulama plan› çerçevesindeki görevlerinin
yapt›klar› ve yapmad›klar›ndan sorumlu tutuldu¤u ve
de¤erlendirildi¤i herhangi bir mekanizma yoktur.

• Kolluk görevlileri, genel kolluk hizmetleri bak›m›ndan
de¤erlendirilmenin yan› s›ra, özellikle çocuklarla ilgili
hizmet planlamas› ve iﬂlemlerde çocuklar›n yüksek
yarar›n› gözetme aç›s›ndan da de¤erlendirilirler.

• Kolluk görevlileri özellikle çocuklarla ilgili iﬂlemlerden
çok, genel kolluk hizmetleri bak›m›ndan de¤erlendirmeye
tabi tutulurlar.
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STANDART 1.6. H‹ZMET VE ‹Y‹LEﬁT‹RME UYGULAMALARI PLANINI GÖZDEN GEÇ‹RME

Ekler - Tablo 6

Çocu¤un içinde bulundu¤u koﬂullar do¤rultusunda uygulama plan› düzenli olarak gözden geçirilerek yeniden
düzenlenir.
Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Plan›n uygulanmas› ve gözden geçirilmesinde ilgili
tüm personel, ekip çal›ﬂmas› içinde yer al›r.

• Plan›n uygulanmas› ve gözden geçirilmesinde ilgili tüm
personeli kapsayan bir ekip çal›ﬂmas› yap›lmaz.

• Gözden geçirmeler, uzun ve k›sa vadeli planlamalar›
kapsar.

• Çocu¤un bak›m›, hizmet program›n›n çocu¤un gelece¤ine
ve tüm yaﬂam›na dikkat ve özen gösterdi¤ini kan›tlayan
bir plan olmaks›z›n, amaçs›zca yap›lmaktad›r.

• Gözden geçirme s›ras›nda al›nan bütün kararlar›n
rapor ve tutanaklar› tutulur ve gelecek gözden geçirme
için tarihler belirlenir.

• Uygulama plan›n›n uygulanmas›nda ve gözden
geçirilmesinde, çocu¤un gereksinimlerinin ve uygulamalar›n
odak ve yönünü tart›ﬂmak üzere düzenli toplant›lar
yap›lmaz.

• Gözden geçirme toplant›lar› düzenli olarak (günlük,
haftal›k, ayl›k, iki-ayl›k gibi) çocu¤un geliﬂimini
de¤erlendirmek üzere yap›l›r.

• Hizmet programlar›nda, çocuklara ait bak›m planlar›n›n
gözden geçirilmesi için, hiçbir yaz›l› usul yoktur.

• Çocuklar ve olanakl› oldu¤u takdirde aileleri, gözden
geçirme sürecine dâhil edilir ve görüﬂlerini belirtmeleri
için onlara yard›m edilir.

• Gözden geçirmeler, çocuklar› veya ailelerini yeterince
kapsamadan, yaln›zca program›n çocuk bak›m›na iliﬂkin
mali giderler gibi sorunlar›na odaklan›r.

• Gözden geçirme toplant›lar›, çocu¤un bak›m›na
katk›da bulunmas› söz konusu edilen bütün ilgili kiﬂi,
kurum ve kuruluﬂlar› kapsar.

• Gözden geçirme toplant›lar›, çocu¤un bak›m›na katk›da
bulunmas› söz konusu edilen ilgili kiﬂi, kurum ve kuruluﬂlar›
kapsamaz.

• Plan›n uygulanmas›nda ve gözden geçirilmesinde
ilgili kurum ve kuruluﬂlar›n deste¤i al›n›r.

• Uygulama plan›n›n uygulanmas›nda ve gözden
geçirilmesinde ilgili kurum ve kuruluﬂlar›n deste¤i al›nmaz.

• Personel gözden geçirme sürecinde, yapt›klar› ve
yapmad›klar›ndan sorumlu tutulur.

• Personel gözden geçirme sürecinde, yapt›klar› ve
yapmad›klar›ndan sorumlu tutulmaz.

STANDART 1. 7. ‹Y‹LEﬁT‹RME (REHAB‹L‹TASYON), BAKIM SÜREC‹ VE SONRASI

Ekler - Tablo 7

Programlar, çocuklara sunduklar› iyileﬂtirme ve bak›m hizmetleri ve bu hizmetlerin planl›/plans›z sonland›r›lmas›na
iliﬂkin kal›c› olumlu sonuçlar›n al›nmas›n› sa¤layan aç›k bir politika ve uygulamalara sahiptir.
Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Program›n, çocuklar ve aileleriyle çal›ﬂma sürecini
ve bu sürecin nas›l tamamlanaca¤›n› belirten aç›k bir
politikas› vard›r.

• Hizmetlerin ya da program›n sonland›r›lmas›na iliﬂkin,
aç›k politika ve uygulamalar yoktur.

• Her çocuk için hizmetlerin sonuçlar›, onun
gereksinimlerine dayal› tan›mlanm›ﬂ sistematik
süreçler üzerine temellenir. Çocu¤un yüksek yarar›na
uygun hizmet sonuçlar›, sadece personelin bireysel
duygular› ve çabalar›na b›rak›lmaks›z›n kurumsal
olarak garanti alt›na al›n›r.

• Hizmetlerin sonuçlar›, çocu¤un gereksinimlerine dayal›
tan›mlanm›ﬂ sistematik süreçler üzerine de¤il, personelin
bireysel duygular› ve çabalar› üzerine temellenir.
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Program›n, çocuklar ve aileleriyle çal›ﬂma sürecini
ve bu sürecin nas›l tamamlanaca¤›n› belirten aç›k bir
politikas› vard›r.

• Hizmetlerin ya da program›n sonland›r›lmas›na iliﬂkin,
aç›k politika ve uygulamalar yoktur.

• Her çocuk için hizmetlerin sonuçlar›, onun
gereksinimlerine dayal› tan›mlanm›ﬂ sistematik
süreçler üzerine temellenir. Çocu¤un yüksek yarar›na
uygun hizmet sonuçlar›, sadece personelin bireysel
duygular› ve çabalar›na b›rak›lmaks›z›n kurumsal
olarak garanti alt›na al›n›r.

• Hizmetlerin sonuçlar›, çocu¤un gereksinimlerine dayal›
tan›mlanm›ﬂ sistematik süreçler üzerine de¤il, personelin
bireysel duygular› ve çabalar› üzerine temellenir.

• Aile yaﬂam› ve ba¤›ms›z yaﬂam için gerekli becerilerin
kazand›r›lmas› ve sonland›r›lmaya iliﬂkin kapsaml›
haz›rl›klara yönelik uygulamalar vard›r.
• Özel gereksinimi olan çocuklara özgü, uzmanlaﬂm›ﬂ
iyileﬂtirme hizmetleri vard›r.
• Kurum/kuruluﬂtan ayr›lacak çocuklar için, aﬂamalar›,
uygulamalar› ve yöntemleri yaz›l› olarak belirlenmiﬂ
uyum programlar› vard›r.

• Bir hizmetin sonland›r›lmas›ndan sonra çocuklar,
kendilerini, en baﬂta programa/hizmete getiren ayn›
koﬂullara ve programla baﬂtaki iliﬂkilerine geri dönmüﬂ
bulurlar.

• Hizmet program› ile çocuk aras›ndaki iliﬂkinin
herhangi bir zorluk nedeniyle bozulmas› durumunda,
çocu¤a önyarg›s›z olarak destek verilmeye devam
edilir.
• Çocuklar, hizmet uygulamas› s›ras›nda karﬂ›laﬂt›¤›
uyumsuzluklar nedeniyle cezaland›rmaya veya
reddedilmeye maruz b›rak›lmazlar.

• Çocuklar›n öngörüldü¤ü ﬂekilde hizmetlere karﬂ›l›k
veremedikleri, uyum gösteremedikleri veya
yararlanamad›klar› durumlarda, uygulamaya ya son verilir
ya da izleme ve destek sa¤lanmaz.

• Gerekli yaﬂam becerileri tan›mlan›rken geleneksel

• K›z ve erkek çocuklara, geleneksel rol kal›plar›na göre

rol kal›plar›na ba¤l› kalmamaya ve cinsiyet ayr›m›

farkl› yaﬂam becerileri kazand›r›lmaya yönelik uygulamalar

yap›lmamas›na özen gösterilir.

vard›r.

• Personel bak›m/koruma/gözetim/infaz program›

• Bak›m/koruma/gözetim/infaz program› içinde sunulan

içinde sunulan hizmetlerin içeri¤i ve bütünlü¤ü ile

hizmetlerin içeri¤i ve bütünlü¤ü, personel, çocuklar ve

uygulamalar›n birbiri ile iliﬂkilerinin fark›ndad›r. Bu

aileleri taraf›ndan anlaﬂ›lmaz.

konunun çocuk ve aile taraf›ndan anlaﬂ›lmas›na destek

Ekler - Tablo 7 (devam)

verilir.
• Aile ile çocu¤un iliﬂkilerini koruma, geliﬂtirme ve

• Aile ile çocu¤un iliﬂkilerini koruma, geliﬂtirme ve

devaml›l›¤›n› sa¤lamay› hedefleyen çal›ﬂmalar vard›r.

devaml›l›¤›n› sa¤lamay› hedefleyen çal›ﬂmalar yap›lmaz.

• Kurumsal bak›m/ koruma/ gözetim/ infaz

• Kurumsal bak›m/ koruma/ gözetim/ infaz hizmetlerinden

hizmetlerinden ayr›lan çocuklar ve aileleri için, sosyal

ayr›lan çocuklar ve aileleri için, sosyal destek ve istihdam

destek ve istihdam deste¤i sa¤lan›r.

deste¤i yoktur

• Gerek uygulama gerekse sonland›rma ve yeni

• Gerek uygulama gerekse sonland›rma ve yeni

baﬂlang›çlar›n, çocuk ve onun

baﬂlang›çlar›n, çocuk ve onun bak›m/koruma/ gözetim/infaz

bak›m/koruma/gözetim/infaz ve iyileﬂtirilmesiyle ilgili

ve iyileﬂtirilmesiyle ilgili kiﬂiler üzerinde oluﬂturaca¤›

kiﬂiler üzerinde oluﬂturaca¤› duygusal etkiler dikkate

duygusal etkiler dikkate al›nmaz.

al›n›r ve bilinir.
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Yat›l› e¤itim kurumlar›nda, ailelerinden uzakta olan

• Yat›l› e¤itim kurumlar›nda, çocuklar›n, sadece akademik

çocuklar›n sadece akademik geliﬂimlerine de¤il, di¤er

geliﬂimleri önemsenir. Di¤er geliﬂim alanlar›na ve duygusal,

geliﬂimlerine ve duygusal, sosyal gereksinimlerine

sosyal gereksinimlerine uygun hizmet sunulmaz.

yönelik hizmetler ve ortam sunulur.
• Personel hizmet sonland›rmas›nda, çocuklar›n

• Personel hizmet sonland›rmas›nda, her çocuk için

sorunlar›n› en aza indirmek ve bir koruma ve destek

belirlenmiﬂ bir süre boyunca izleme yapmaz.

a¤› sa¤lamak üzere, her çocuk için belirlenmiﬂ bir süre
boyunca, izlemeyi sürdürür.
• ‹zlemenin özelli¤i ve derecesine iliﬂkin net ölçütler

• ‹zlemenin özelli¤i, yöntemleri ve derecesine iliﬂkin net

ve mekanizmalar vard›r.

ölçütler yoktur. ‹zleme personelin bireysel görüﬂlerine

Ekler - Tablo 7 (devam)

b›rak›lm›ﬂt›r.
• Bak›m/koruma/gözetim/iyileﬂtirme/ güvenlik

• Bak›m/koruma/gözetim/iyileﬂtirme/ güvenlik

hizmetlerinde çocu¤a yönelik risk faktörlerini önlemeye

hizmetlerinde çocu¤a yönelik risk faktörlerini önlemek ve

ve izlemeye yönelik mekanizmalar vard›r.

ortamlar›n› izlemek için mekanizmalar yoktur.

• Çocuklar›n, kolluk biriminde mümkün oldu¤unca

• Çocuklar›n, kolluk biriminde mümkün oldu¤unca k›sa

k›sa süreli kalmas›n› sa¤layan önlemler yaz›l› olarak

süreli kalmas›n› sa¤layan önlemler yaz›l› olarak

belirlenmiﬂtir ve personel taraf›ndan uygulan›r .

belirlenmemiﬂtir veya varsa da personel taraf›ndan
uygulanmaz.

2. Kiﬂisel Bakım
STANDART 2.1: BESLENME

Ekler - Tablo 8

Programlar, çocuklar›n yeterli miktarda, sa¤l›kl› ve besleyici g›da almalar›n› sa¤lar.
Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuklar›n yeterli ve dengeli beslenmeleri için yemek
menüleri beslenme uzman› kontrolünde haz›rlan›r.

• Kurum/kuruluﬂta beslenme ile ilgili herhangi bir uzmanl›k
deste¤i almaz. Yemek listesi uzman olmayan veya bu
konuda e¤itimi/bilgisi olmayan personel taraf›ndan
haz›rlan›r.

• Yeterli miktarda g›da sa¤lan›r ve dengeli besleyici
yemekler haz›rlan›r.
• Yemekler, gün boyunca düzenli aral›klarla yenir.

• Çocuklar›n yaﬂ ve geliﬂim dönemlerine uygun, düzenli
beslenme hizmeti yoktur.
• Ara ö¤ünler yoktur (ADALET).
• G›daya bireysel eriﬂim olanaklar› s›n›rl› ve yetersizdir.
• Her ö¤ünde ayn› yemekler ç›kar (ADALET).

• Güvenli, sa¤l›kl›, sürekli ve bedelsiz içme suyu vard›r.

• Çocuklara günde bir veya iki kez verilen yiyecek ve temiz
içme suyu yetersizdir.

• Çocuklar›n, fiziksel olarak iyi beslenmiﬂ oldu¤u
gözlenir (sa¤l›k kontrollerinde boy/kilo oran›na bak›l›r).

• Çocuklarda beslenme yetersizli¤ine ba¤l› çeﬂitli belirtiler,
geliﬂim yetersizlikleri ve sa¤l›k problemleri bulunmaktad›r.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Bir çocu¤un sa¤l›k sorunlar› nedeniyle özel beslenme
gereksinimleri olmas› durumunda, bir uzman›n görüﬂü
al›n›r ve çocu¤un özel beslenme gereksinimi karﬂ›lan›r.
Personel bunu anlar ve uygular.

• Gerekli özel diyetler hakk›nda destek al›nmaz.

• Depolama, haz›rlama ve piﬂirme uygulamalar›nda
hijyen kurallar›na uyulur.

• Yemek kalitesi düﬂüktür. G›dan›n depolanmas›,
haz›rlanmas› ve piﬂirilmesi aç›s›ndan hijyen koﬂullar›
yetersizdir.
• Yeme¤in kalitesi ve çocuklara uygunlu¤u konusunda
denetim yoktur.

• Çocuklar, yeme¤in seçimi, haz›rlanmas› ve sofraya
getirilmesine kat›l›r.

• Çocuklar, yeme¤in seçimi, haz›rlanmas› ve sofraya
getirilmesine kat›lmaz.

• Personel, farkl› yaﬂ ve geliﬂim dönemlerindeki
çocuklar›n beslenme gereksinimlerini bilir.

• Personel, çocuklar›n beslenmeyle ilgili gereksinimleri
hakk›nda yeterli bilgiye sahip de¤ildir. Yetersiz ve dengesiz
beslenmeye iliﬂkin belirtileri tan›yamaz.

• Yemek zamanlar›, rahatlat›c› ve e¤lenceli (müzik,
sohbet, vb) bir sosyal faaliyet olarak görülür.

• Çocuklar büyüklerden ayr› yerde yemek yer ve onlar
taraf›ndan gözetlenir. Yemek saatleri gerilimlidir. Çocuklar
için yiyece¤in duygusal ve sosyal önemi hakk›nda personel
bilinçli de¤ildir.

• Bir çocu¤u yiyecekten yoksun b›rakmak, ceza arac›
olarak kullan›lmaz.

• Bir çocu¤u yiyecekten yoksun b›rakmak, ceza arac›
olarak kullan›l›r.

• Personel çocuklarla birlikte yemek yer.

• Personel çocuklardan ayr› yemek yer.

• ‹lgili personelin sa¤l›k kontrolleri (portör muayenesi
v.b) düzenli olarak yap›l›r ve hijyen konusunda
bilinçlendirilir.

• Personelin sa¤l›k muayenesi düzenli olarak yap›lmaz.
Personel hijyene önem vermez.

• G›da kontrol ve analizleri düzenli olarak yap›l›r.

• G›da kontrol ve analizleri düzenli olarak yap›lmaz.

• Güvenli g›da koﬂullar›na uygun sat›n alma iﬂlemleri
yap›l›r.

• G›da al›mlar›nda çocuklar›n yaﬂ ve geliﬂim dönemleri
dikkate al›nmaz.

• Kantinler, çocuklar›n beslenme ve sa¤l›k
gereksinimlerine uygun olarak iﬂletilir ve s›k s›k
mevzuata göre denetlenir (ADALET ve E⁄‹T‹M).

• Kantinler, çocuklar›n beslenme ve sa¤l›k gereksinimlerine
uygun hizmeti ve koﬂullar› sa¤lamaz, yeterli ﬂekilde
denetlenmez (ADALET ve E⁄‹T‹M).

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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STANDART 2. 2: SA⁄LIK
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Personel, sorumlu oldu¤u çocuklar›n sa¤l›kl› olmas›n› destekler ve gerekti¤inde tedavilerinin yap›lmas›n› sa¤layacak
her türlü önlemi al›r.
Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuklar›n bedensel, ruhsal ve biliﬂsel geliﬂimine
iliﬂkin bilgiler ile birlikte geçirdi¤i hastal›klar, uygulanan
tedaviler ve al›nmas› gereken önlemlere iliﬂkin bilgilerin
yer ald›¤› sa¤l›k kay›tlar› güncelleﬂtirilerek tutulur.

• T›bbi kay›tlar ya hiç tutulmaz ya da yetersiz tutulur.

• Çocuklar ilk kabullerinde ve düzenli aral›klarla, temel
sa¤l›k kontrollerinden geçirilir. Aﬂ›lamalar düzenli
yap›l›r.

• Çocuklar ilk kabullerinde ve hizmet sürecinde temel
sa¤l›k kontrollerinden ya geçirilmez ya da kontroller
yetersizdir. Olas› sa¤l›k ve geliﬂim sorunlar› erken
tan›lanamaz. Temel aﬂ›lamalar yerine getirilmez.

• Çocuklar›n beden ve ruh sa¤l›¤› yerindedir.

• Çocuklar›n bedensel ve ruhsal sa¤l›¤› iyi de¤ildir ve sa¤l›k
sorunlar›na yeterince önem verilmez. Düzenli sa¤l›k
kontrolleri, izleme ve t›bbi denetimler ya çok az
yap›lmaktad›r ya da hiç yap›lmaz.

• Sa¤l›k sorunlar›nda çocuklar›n sa¤l›k hizmetlerine
ve kurumlar›na eriﬂimi h›zl›d›r. ‹ﬂlemlerden veya baﬂka
nedenlerle tedavide gecikmeye imkân verilmez.

• Bürokratik iﬂlemler yüzünden acil ve/veya gerekli
durumlarda çocuklar›n sa¤l›k kurumlar›na eriﬂimi zor ve
yavaﬂt›r. Çocuklar›n tedavileri gecikir (ADALET).

• Özel gereksinimi olan çocuklar›n sa¤l›k
gereksinimlerine ayr›ca özen gösterilir. Özel tedavi ve
bak›m gerektiren çocuklar, çevreden hizmet alma
olana¤› varsa, tedavi ve bak›m sa¤lan›r, baﬂka
kurum/kuruluﬂlara gönderilmez.

• Özel gereksinimli çocuklar›n ihtiyac› olan özel sa¤l›k
hizmeti ve sa¤l›k malzemesi sa¤lanamaz. Çocuklar›n ilaç
ihtiyac› karﬂ›lanmaz.
• Özel tedavi ve bak›m gerektirdi¤i düﬂünülen çocuklar
çevreden hizmet alma olana¤› oldu¤u halde, baﬂka bir
kuruma gönderilir

• Çocuklar›n gerekti¤inde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinden
yararlanmas› sa¤lan›r.

• Çocuklara yeterli düzeyde ruh sa¤l›¤› hizmeti verilmez.

• Olas› kazalar ve acil durumlar için önlem al›n›r,
ilkyard›m setleri haz›r bulundurulur ve personel
ilkyard›m konusunda bilgi ve beceri sahibidir.

• Olas› kazalar ve acil durumlar için herhangi bir haz›rl›k
yoktur ve önlem al›nmaz. Afet ve acil durum tatbikatlar›
yap›lmaz veya iﬂlevsel de¤ildir. ‹lkyard›m setleri ya yoktur
ya da malzemeler eski ve kullan›lamaz haldedir. ‹lkyard›m
konusunda bilgi ve beceri sahibi, mevzuat›na uygun say›da
e¤itim alm›ﬂ ve görevlendirilmiﬂ personel bulunmaz.

• Çocuklar istedikleri ve gereksinim duyduklar› zaman
banyo ve kiﬂisel bak›m yapabilir.

• Çocuklar›n istedikleri ve gereksinim duyduklar› zaman
banyo ve kiﬂisel bak›m yapma olanaklar› yoktur.

• Çocuklara gereksinim duydu¤u, kiﬂisel temizlik
malzemeleri (diﬂ f›rças›, macunu, hijyenik malzeme,
sabun vb.) sa¤lan›r.

• Çocuklara gereksinim duydu¤u, kiﬂisel temizlik
malzemeleri (diﬂ f›rças›, macunu, hijyenik malzeme, sabun
vb.) yeterli düzeyde sa¤lanmaz.
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuklar›n vücut temizli¤i sa¤l›k kurallar›na uygun
olarak yap›l›r.

• Çocuklar›n vücut temizli¤inde sa¤l›k kurallar›na dikkat
edilmez, kullan›lan malzemeler kalitesizdir ve sa¤l›¤a uygun
de¤ildir.

• Çocuklar›n giysileri sa¤l›¤a ve mevsim koﬂullar›na
uygundur.

• Çocu¤un fiziksel ortam› ve giyimleri sa¤l›¤a uygun de¤ildir.

• Çocuklar›n giysileri sa¤l›k kurallar›na uygun olarak
temizlenir.

• Çocuklar›n giysileri sa¤l›k kurallar›na uygun olarak
temizlenmez. Kullan›lan temizlik maddeleri çocuklar için
uygun ve sa¤l›kl› de¤ildir.

• Tuvaletler çocuklar›n gereksinimlerine uygun ve
temizdir.

• Tuvaletler çocuklara uygun de¤ildir ve pistir.

• Kurum/kuruluﬂlarda yeterli say› ve nitelikte sa¤l›k
personeli (doktor, sa¤l›k memuru, hemﬂire psikolog
vb.) görev yapar.

• Kurum/kuruluﬂlarda yeterli say›da sa¤l›k personeli
(doktor, sa¤l›k memuru, hemﬂire psikolog vb.) bulunmaz.

• Personel, hijyen ile sa¤l›k ve güvenlik uygulamalar›na
a¤›rl›k vererek önlem al›c› bir yaklaﬂ›m sergiler.
• Personel, sa¤l›k e¤itiminde, uyku, kiﬂisel hijyen,
diyet, cinsellik konular›n›n önemini ve madde
kullan›m›n›n zararlar›n› bilir. Sa¤l›kl› al›ﬂkanl›klar›
destekler ve motive eder.

• Personel, çocu¤un sa¤l›¤›n›n korunmas›nda ve sa¤l›k
e¤itiminin desteklenmesinde kendi rollerinin fark›nda
de¤ildir.

• Çocuklara ve personele, cinsel sa¤l›k, k›z ve erkek
çocuklar›n cinsel geliﬂim süreçleri, cinsel yolla bulaﬂan
hastal›klar konular›nda e¤itim ve dan›ﬂmanl›k sa¤lan›r.

• Çocuklara ve personele, cinsel sa¤l›k, k›z ve erkek
çocuklar›n cinsel geliﬂim süreçleri, cinsel yolla bulaﬂan
hastal›klar konular›nda e¤itim ve dan›ﬂmanl›k sa¤lanmaz.

• Personel, çocuklar›n bulunabilece¤i ve görebilece¤i
yerlerde sigara içmez.

• Personel, çocuklar›n bulunabilece¤i ve görebilece¤i
yerlerde sigara içer.

• Personelin sa¤l›k kontrolleri düzenli olarak yap›l›r.

• Personelin sa¤l›k kontrolleri düzenli olarak yap›lmaz.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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STANDART 2.3: OYUN VE E⁄LENCE/D‹NLENME ETK‹NL‹KLER‹
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Personel, çocuklar›n yaﬂ ve geliﬂim düzeylerine uygun oyun ve boﬂ zaman etkinlikleri için olanaklar yarat›r.
Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel, çocuklar için uyar›c› bir ortam›n
oluﬂturulmas› ve yarat›lmas›nda, oyun ve boﬂ zaman
etkinliklerinin önemini bilir ve gerekli olanaklar yarat›r.

• Personel, çocuklar›n fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel
yeteneklerinin geliﬂtirilmesinde oyunun, kültürel ve sportif
etkinlikler önemi hakk›nda yeterli anlay›ﬂa sahip de¤ildir.
• Personel, çocuklar›n kendi kendilerini e¤lendirmeleri
gerekti¤ini düﬂünür.
• Personel çocuklar›n oyun oynamas›ndan rahats›z olur.

• Personel çocuklar›, yaﬂlar›na, ilgi alanlar›na ve
yeteneklerine göre, farkl› türde oyunlara yönlendirir
ve kat›l›r.

• Oyun için çok az zaman ayr›l›r.
• Personel çocuklar›, yaﬂlar›na, ilgi alanlar›na ve
yeteneklerine göre, farkl› türde oyunlara yönlendiremez.
• Oyun alanlar› denetimler için her zaman düzenli ve
tertipli tutulur. Çocuklar yeterince kullanamaz.

• Çocuklar için yaﬂ ve gereksinimlerine uygun aç›k ve
kapal› oyun alanlar›, spor salonlar›, sosyal etkinlik
ortamlar› oyun araç ve gereçleri, parklar, vard›r. Bu
ortam ve araç-gereçler gerektikçe yenilenir.

• Çocuklar›n yaﬂlar›na ve geliﬂimlerine uygun aç›k ve kapal›
oyun ve etkinlik alanlar›, oyun materyali bulunmaz veya
bunlar çok eski ve iﬂlevsizdir, yenilenmez.

• Oyuncak, etkinlikler için araç gereç vb. olanaklar›n
yeterli olmad›¤› durumlarda personel, yenilikçi ve
yarat›c›d›r. Personel oyunlar›n teﬂviki ve
geliﬂtirilmesinde mevcut materyalin kullan›m›n›n
çocuklar aç›s›ndan önemini bilir ve uygular.

• Oyuncak, etkinlikler için araç gereç, ortam vb. olanaklar›n
yeterli olmad›¤› durumlarda personel, yenilikçi ve yarat›c›
de¤ildir. Personel oyunlar›n teﬂvik edilmesinde,
geliﬂtirilmesinde mevcut olanaklar›n nas›l yarat›c› ve iﬂlevsel
kullan›labilece¤ini bilmez ve uygulayamaz.
• Personel, oyun materyali eksikli¤ini oyundan vazgeçmek
için bir mazeret olarak kullan›r.

• K›z ve erkek çocuklar›n, bireysel, küçük ve büyük
gruplarda bir arada oyun oynamalar› teﬂvik edilir.
• Var olan oyun olanaklar›, çocu¤un cinsiyetine de¤il
yaﬂa ve yeteneklerine göre düzenlenir.

• Var olan oyun olanaklar›, cinsiyet odakl›d›r (örne¤in erkek
çocuklar› için sporlar, k›z çocuklar› için de bak›m ve
beslemeye iliﬂkin etkinlikler). K›z ve erkek çocuklar ço¤u
zaman ayr› gruplar halinde oynarlar ve bu teﬂvik edilir.

• Çocuklar için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenir
ve/veya kat›l›m sa¤lan›r.

• Çocuklar için düzenlenmiﬂ sosyal ve kültürel etkinlikler
ya yoktur, ya da çok yetersizdir. Gerçekleﬂtirilenlerde
çocuklar›n kat›l›m› sa¤lanmaz veya kat›l›m çok düﬂük
düzeydedir.

• Oyun materyalleri, çocuk sa¤l›¤› aç›s›ndan risk
oluﬂturmaz.

• Kullan›lan oyun materyalleri, kullan›lan malzeme, tasar›m›
ve kimyasallar olarak çocuklar›n sa¤l›¤› ve güvenli¤i
aç›s›ndan risklidir.
• Seçilen oyun materyalleri çocuklar› ﬂiddete yönlendirir.

• Oyun, spor ve sosyal etkinlikler için çevre kaynaklar›
ve olanaklar›ndan yararlan›l›r.

• Oyun, spor ve sosyal-kültürel etkinlikler için çevre
kaynaklar› ve olanaklar› araﬂt›r›lmaz, iﬂbirlikleri kurulmaz,
bunlardan yararlan›lmaz.
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STANDART 2. 4: ÇOCUKLARIN MAHREM‹YET‹NE SAYGI

Ekler - Tablo 11

Çocuklardan sorumlu tüm yetiﬂkinler, çocu¤un yüksek yarar› ile uyumlu olarak onlar›n mahremiyet hakk›n›
destekler ve sayg› gösterir.

108

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel, çocuklar›n mahremiyete iliﬂkin istek ve
duygular›na karﬂ› bilinçli ve duyarl›d›r. Personel
çocuklar›n sorunlar›yla gizlilik içinde ilgilenir ve bu
sorunlarda mahremiyet gereksinimini anlar.

• Personel, çocuklar›n mahremiyet gereksinimlerine karﬂ›
genellikle duyars›zd›r.
• Personelin, çocu¤un hareketlerini ve ona iliﬂkin bilgileri
denetlemeleri ve bununla ilgili uygulamalar›, çocuktan çok
eriﬂkinlerin gereksinimlerine, beklentilerine yöneliktir.

• Personel için mahremiyet ve s›r saklamaya iliﬂkin
kurallar ve yapt›r›mlar vard›r.

• Personel için çocuklar›n mahremiyetinin korunmas›na
ve s›r saklamaya iliﬂkin herhangi bir kural ve yapt›r›m
yoktur.

• Personel, çocuklar›n yaﬂant›lar›n› veya geçmiﬂlerini
di¤er kiﬂi ve çocuklar›n önünde tart›ﬂmaz.

• Personel, çocuklar›n yaﬂant›lar›n› veya geçmiﬂlerini di¤er
kiﬂi ve çocuklar›n önünde uluorta konuﬂur ve tart›ﬂ›r.

• Çocuklar mahremiyet haklar› ve s›n›rlar› konusunda
bilinçlidir. Uygun olmayan dokunma ve kiﬂisel s›n›rlar
için çocuklara bilgi verilir.

• Çocuklar kendi mahremiyet haklar› ve s›n›rlar› konusunda
bilinçsizdir. Uygun olmayan dokunmalar ve kiﬂisel s›n›rlar
hakk›nda çocuklara bilgilendirme ve bilinçlendirme
yap›lmaz.

• Olanaklar ölçüsünde, tuvalet, banyo ve giyinme
iﬂleri ile ilgili yerlerde mahremiyet önlemleri al›n›r.
Erkek ve k›z çocuklar› için ayr› banyo, giyinme ve
tuvalet olanaklar› vard›r.

• Kiﬂisel bak›m ve hijyenik malzemelerin bulundu¤u yerler
çok ortal›ktad›r; erkek ve k›z çocuklar ortak tuvalet ve
banyoyu kullan›r, ya da birbirine bitiﬂik, ›ss›z ve karanl›k
yerlerdedir.
• Banyo, tuvalet vb. esnas›ndaki mahremiyet olanaklar›
ya s›n›rl›d›r ya da hiç yoktur.

• Çocuklar›n, güvenli bir ﬂekilde yaln›z kalabilecekleri
yerler vard›r.

• Çocu¤un güvenli bir ﬂekilde yaln›z kalabilece¤i bir ortam
yoktur.

• Çocuklar, gerekli durumlarda yüksek yarar› dikkate
al›narak, mahremiyet haklar› korunarak izlenebilir.
Çocuklar aras›ndaki riskli ve denetim d›ﬂ› temaslara
karﬂ› önlem al›n›r.

• Çocuklar aras›ndaki riskli ve denetim d›ﬂ› temaslara karﬂ›
ya yeterli önlemler yoktur ya da al›nan önlemler çocuklar›n
yüksek yarar›na uygun de¤ildir.
• Çocu¤un günlük davran›ﬂlar›, aﬂ›r› ve müdahaleci bir
ﬂekilde izlenir.

• Çocuklar›n kendilerine özel giysi ve iç çamaﬂ›rlar›
vard›r.

• Çocuklar›n kendilerine özel iç çamaﬂ›rlar› yoktur.

• Personel, k›z çocuklar›n kiﬂisel hijyen ürünlerine
mahremiyet içinde ve kolayl›kla eriﬂebilmesinin önemi
ile menstürasyon döneminin hassasiyetinin
fark›ndad›r.

• Personel, k›z çocuklar›n kiﬂisel hijyen ürünlerine
mahremiyet içinde ve kolayl›kla eriﬂebilmesinin önemi ile
menstürasyon döneminin hassasiyetinin fark›nda de¤ildir.

• Çocuklar›n sorunlar›n›n mahremiyet içinde
tart›ﬂ›labildi¤i, ziyaretçileriyle özel olarak
görüﬂebildikleri ortam vard›r.

• Çocuklar›n sorunlar›n›n mahremiyet içinde tart›ﬂ›labildi¤i,
ziyaretçileriyle özel olarak görüﬂebildikleri herhangi bir yer
yoktur.

• Kurum/kuruluﬂa yap›lan ziyaretler çocuklar›n
mahremiyet duygusunu zedelemeyecek biçimde
kurala ba¤lan›r, bu kural üst düzey kamu görevlilerini
de ba¤lar. Kamuoyu bu konuda bilinçlidir.

• Kurum/kuruluﬂu ziyaret etmek isteyenler için herhangi
bir kural yoktur. Kurum/Kuruluﬂ ziyaretleri yetkililerce
reklâm malzemesi yap›l›r.

• Hizmet binalar›n›n tip projeleri, mimari olarak
mahremiyet esaslar›na uygun olarak düzenlenmiﬂtir.

• Mimari olarak hizmet binalar›n›n projelendirilmesinde,
mahremiyet esaslar› dikkate al›nan bir unsur de¤ildir.
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STANDART 2.5: SEÇ‹M / TERC‹H YAPMA

Ekler - Tablo 12

Personel, çocu¤un yaﬂ›n›, zihinsel, duygusal ve sosyal olgunlu¤unu, yeteneklerini ve kabul edilebilir riskleri hesaba
katarak, çocuklar› bilinçli seçim/tercihler yapma yönünde teﬂvik eder.
Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel, çocuklar›n günlük yaﬂamlar›nda
seçim/tercihler yapabilmelerinin onlar için öneminin
fark›ndad›r ve seçim/tercih yapma imkânlar›n›
geliﬂtirmeye çal›ﬂ›r.

• Personel, çocuklar›n bilinçli tercih yapmalar›n›n önemi
hakk›nda bilgisiz ya da duyars›zd›r.
• Kurum/kuruluﬂun rutin uygulamalar›, personel
taraf›ndan, çocuklar›n bireysel seçenek ve
gereksinimlerinden daha çok önemsenir.
• Personel, seçimleri art›rman›n yollar›n› bulmaktan daha
çok, mevcut olanaklara göre neden seçim yap›lamayaca¤›n›
gerekçelendirir.

• Çocuklar (küçük yaﬂtaki çocuklar dâhil) günlük
yaﬂamlar›yla ilgili konularda seçim/tercihler yapmalar›
için teﬂvik edilir. Bu seçim/tercihler için uygun olanaklar
vard›r.

• Çocuklar›n günlük yaﬂama iliﬂkin konularda (yemek,
giyim, saç kesimi ve ﬂekli, etkinlikler vb) tercih yapma
olanaklar› yoktur.
• Kararlar, çocu¤a dan›ﬂ›lmadan al›n›r.

• Personel her çocu¤un seçim/tercih yapabilme bilgi
ve beceri düzeyi hakk›nda fikre sahiptir.

• Personel ilgilendikleri çocuklar›n seçim/tercih yapabilme
bilgi ve beceri düzeyi hakk›nda herhangi bir fikre sahip
de¤ildir.

• Personel, çocuklar›n, seçim/tercih yapacaklar› konu
hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmalar›n› sa¤lar.
Kendine-güvenleri, olas› riskler ve baﬂkalar›na etkisi
aras›nda uygun bir denge kurabilmeleri için davran›ﬂ
ve durumlar›n› takip eder.

• Personel, çocuklar›n, seçim/tercih yapacaklar› konular
ve tercih haklar› hakk›nda, onlara yeterli bilgi sa¤lamaz.
• Geliﬂtirici risk alma davran›ﬂlar› ya olabildi¤ince düﬂük
tutulmaya çabalan›r ya da hiç izlenmez.

• Engelli çocuklar seçim/tercih yapabilmeleri
konusunda desteklenir.

• Engelli çocuklar seçim/tercih yapabilmeleri konusunda
desteklenmez. Çocuklar›n seçim/tercih yapt›klar›
durumlarda engelli çocuklar sürece dâhil edilmez.

• Çocuklara küçük yaﬂlardan itibaren seçim/tercih
yapma, problem çözme ve karar verme becerileri
kazand›r›l›r.

• Çocuklar›n seçim/tercih yapma kapasitelerinin
geliﬂtirilmesine önem verilmez.

• Çocuk temsilcileri demokratik yöntemle seçilir.

• Çocuk temsilcilerini personel belirler.
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STANDART 2.6: ‹T‹BAR VE SAYGINLIK

Ekler - Tablo 13

Personel her koﬂulda çocuklar›n öz de¤erlerine, itibar ve sayg› gösterir.

110

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel, çocuklar›n kiﬂisel gereksinimlerinin
farkl›l›¤›n› kabul eden bir felsefeyi paylaﬂ›r.

• Personel, çocuklar›n kiﬂisel gereksinimlerinin farkl›l›¤›n›
kabul eden bir felsefe ve ortak de¤ere sahip de¤ildir.

• Personel, çocuklar›n öz sayg› ve de¤erlerini
geliﬂtirecek ﬂekilde davran›r. Çocuklara ve özel
yaﬂamlar›na sayg›n›n bir gere¤i olarak mahremiyet
ve gizlili¤in s›n›rlar›n› anlar ve bunlar› destekler.
• Çocu¤un öz bak›m›, sayg›nl›¤›n› zedelemeyecek
ﬂekilde yap›l›r.

• Personel çocuklar› sayg›ya de¤er bir varl›k olarak görmez
ve davranmaz.
• Çocuklar›n bireysel gereksinimleri ve istekleri dikkate
al›nmadan yetiﬂkinlerin ya da grubun istek ve
gereksinimlerine uymalar› için çocuklara bask› yap›l›r.
• Çocu¤un öz bak›m›, sayg›nl›¤›n› zedeleyecek ﬂekilde
yap›l›r.

• Çocuklar›n görüﬂleri dinlenir ve sayg›yla karﬂ›lan›r.
• ‹ﬂler, çocuklar ad›na de¤il çocuklarla birlikte yap›l›r.
• Personel ve çocuklar, karﬂ›l›kl› görüﬂlerin ve
beklentilerin ifade edildi¤i toplant›lar yapar.

• Yaﬂamlar›yla ilgili konularda, çocuklar›n görüﬂlerine itibar
edilmez, dinlenmez.

• Personel, çocuklarla, onlara daima sayg›
duyuldu¤unu gösteren bir tarzda konuﬂur.

• Küçük düﬂürme, d›ﬂlama, alay etme gibi çocu¤un öz
de¤erini zedeleyen, davran›ﬂlar vard›r. Personel bu tür
davran›ﬂlarda bulunur veya bu davran›ﬂlara göz yumar,
önemsemez.

• Çocuklar hakk›ndaki bilgilerin kay›t ediliﬂi, çocu¤a
olan sayg›y› gösteren bir tarzda yap›l›r.

• Çocuklar hakk›ndaki bilgilerin kay›t ediliﬂinde, çocu¤a
sayg› duyuldu¤u anlaﬂ›lmaz. (Çocuk ve ailesi hakk›nda
sosyal yarg›lara dayal› objektif olmayan yorum ve ifadeler,
isim yerine kullan›lan s›fat ve zamirlerin niteli¤i, çocu¤un
farkl›l›klar›n›n ele al›n›ﬂ ve ifade biçimi, çocuklar›n
geçmiﬂlerinin ve dosyalar›n› kategorize ediliﬂ biçimi ve
niteli¤i, vb…)

• Çocuk hiçbir ﬂekilde etiketlenmez.

• Çocu¤a müdahalenin odak noktas›, çocu¤un hak,
sorumluluk ve gereksinimleri üzerinde de¤il, çocu¤a
yüklenen etiket üzerinde yo¤unlaﬂ›r.

• Personel, özel gereksinimleri olan çocuklarla etkileﬂim
ve iletiﬂim kurma yollar›n› ve yöntemlerini bilir ve
uygular.

• Personel, özel gereksinimleri olan çocuklarla etkileﬂim
ve iletiﬂim kurarken zorluk çeker.

• Çocu¤a, kendisiyle ilgili bilgiler anlayabilece¤i ve
kabullenebilece¤i yaﬂta, ilgili uzman personel
taraf›ndan verilir.

• Çocuk anlayabilece¤i ve kabullenebilece¤i yaﬂta, kendisiyle
ilgili do¤ru bilgilere ulaﬂamaz, bunlar› sa¤l›kl› ﬂekilde
anlamas› için herhangi bir uzmanl›k deste¤i verilmez.

• Personelde, kurumsal sayg›nl›¤›n zedelenmesinin,
çocuklar›n etiketlenmesine neden olaca¤› ve
sayg›nl›¤›na zarar verece¤i bilinci vard›r.

• Personel, kurumsal sayg›nl›¤›n zedelenmesinin, çocuklar›n
etiketlenmesine neden olaca¤› ve sayg›nl›klar›na zarar
verece¤i bilincine sahip de¤ildir.
• Personel aras›nda kural ve yasa d›ﬂ› davran›ﬂlar ve bunlara
dayal› adli ve/veya idari iﬂlemlere rastlan›r.

• Kurumun ve çocuklar›n itibar ve sayg›nl›¤›n›n
zedelendi¤i durumlarda gerekli hukuki-kurumsal
süreçler derhal baﬂlat›l›r.

• Kurumun ve çocuklar›n itibar ve sayg›nl›¤›n›n zedelendi¤i
durumlar önemsenmez, geçiﬂtirilir veya gizlenip ört-bas
edilir, gerekli hukuki-kurumsal süreçler hemen baﬂlat›lmaz.
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STANDART 2.7: ‹L‹ﬁK‹LER VE BA⁄LANMA

Ekler - Tablo 14

Personel, çocuklarla olumlu, güvenli ve geliﬂtirici iliﬂkiler kurmada kendi rolünün önemini anlar ve bu yönde
davranma yetene¤ine sahiptir.
Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel çocu¤un ilgi ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na
destek verir, çocuklar, personelin gözetiminde rahat
ve huzurludur.

• Personel çocuklar› ihmal eder, çocu¤un yaﬂam›na ve
sorunlar›na yeterli ilgi göstermez.
• Personel çocuklar›n sevgi gereksiniminin fark›nda de¤ildir.
• Çocuklar, personelden belirgin ﬂekilde tedirgin olur,
herhangi bir paylaﬂ›mda bulunmazlar.
• Personel, birbirleriyle daha çok zaman geçirir, çocuklarla
ilgilenmez.

• Çocuklar›n personelden olumlu yaklaﬂ›m ve bireysel
ilgi görebilecekleri ﬂekilde önlemler al›n›r. Her çocuk
bir personelle ba¤lant›land›r›l›r. Söz konusu personel,
küçük bir grup çocuktan sorumludur ve personelin
görevlendirilme süresi de bunu destekler.

• Personel çocuklarla bireysel olarak ilgilenemez.
• Personelin, kurum/kuruluﬂ içinde genel görev ve
sorumluluklar› çocuklarla ilgilenemeyecek kadar fazlad›r,
çocuklara ay›rd›klar› zaman yetersizdir.
• Personel çocuklar›n oyun veya etkinliklerine kat›lmaz.

• Çocuklar›n rahats›z veya huzursuz oldu¤u
durumlarda personel an›nda ve kendili¤inden
müdahale eder.

• Çocuklar›n rahats›z veya huzursuz oldu¤u durumlarda
personel an›nda ve kendili¤inden müdahalede bulunmaz.

• Personelin tutumu, çocuklar›n iliﬂki ve ba¤lanma
gereksinimlerini karﬂ›lamada gerçekçi ve dengelidir.

• Personelin tutumu, çocuklar›n iliﬂki ve ba¤lanma
gereksinimlerini karﬂ›lamada dengeli ve tutarl› de¤ildir.

• Personel iliﬂki kurma, ﬂefkat ve dokunma davran›ﬂlar›
konusunda, çocuklar›n ve çevrenin kültürel özellikleri
hakk›nda bilgilidir.

• Personel iliﬂki kurma, ﬂefkat ve dokunma davran›ﬂlar›
konusunda, çocuklar›n ve çevrenin kültürel özellikleri
hakk›nda bilgili de¤ildir.

• Çocu¤un ba¤land›¤› yetiﬂkinden ayr›lmas›
durumunda, çocu¤un örselenmemesi için gerekli
önlemler al›n›r.

• Çocu¤un ba¤land›¤› yetiﬂkinden ayr›lmas› durumunda,
çocu¤un örselenmemesi için gerekli önlemler al›nmaz.

STANDART 2.8: ÇOCUKLARIN K‹ML‹K DUYGUSU

Ekler - Tablo 15

Çocuklar›n kimlik duygusu desteklenir.
Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel; çocu¤un kendine sayg›s›n›n, sosyal
kabulünün ve duygusal sa¤l›¤›n›n geliﬂtirilmesinde,
kültürünün, ulusal kimli¤inin, dininin, aile kökeninin,
bireyselli¤inin ve d›ﬂ görünüﬂünün önemli unsurlar
oldu¤una dair ortak bir ilke, anlay›ﬂ ve fark›ndal›¤a
sahiptir.

• Çocu¤un kendine-sayg›s›n›n, sosyal kabulünün ve
duygusal sa¤l›¤›n›n geliﬂtirilmesinde, dininin, kültürünün,
aile kökeninin, bireyselli¤inin, d›ﬂ görünüﬂünün ve ulusal
kimli¤inin önemli unsurlar oluﬂturdu¤unun anlay›ﬂ ve
fark›ndal›¤›na sahip de¤ildir.

• Çocu¤un bireysel farkl›l›¤› farkl› gereksinimleri bir
sorun olarak görülmez. Bu durum çocuklar›n kimlik
ve kiﬂilik farkl›l›klar›n›n do¤al bir sonucu olarak ele
al›n›r ve davran›l›r.

• Çocu¤un bireysel farkl›l›¤› ve gereksinimleri bir sorun
olarak görülür.
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Ekler - Tablo 15 (devam)

112

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuklar›n aileleri ve sosyal de¤erlerine sayg›
gösterilir.

• Çocuklar›n aileleri ve sosyal de¤erlerine sayg› gösterilmez.
• Çocuklar aileleri ve kendi kültürleri konusunda bilinçli
de¤ildir.
• Çocu¤un kimli¤i göz ard› edilir.
• Kimli¤ine iliﬂkin bilgiler çocu¤un zarar›na kullan›l›r.
• Personel sosyokültürel özelliklerine göre çocuklar aras›nda
ay›r›mc›l›k yapar.

• Çocuklar, ilk adlar›yla ça¤›r›l›rlar ve soyadlar›n›
sürdürebilirler.

• Çocuklar›n isim ve soyadlar›n› kullanmalar› ve
sürdürmelerine önem verilmez. Bununla ilgili yaz›l› herhangi
bir kural yoktur.
• Çocuklar soyadlar›n› bilmez.
• Aile yan›na yerleﬂtirilen çocuklarda isim de¤iﬂtirmeler
görülür.

• Çocuklarda, kimlik belgeleri ve ilgili di¤er kimlik
belgelerinin kopyalar› vard›r. Kimlik belgesi olmayan
çocuklara, kimlik belgesi ç›kart›lm›ﬂt›r.

• Çocuklar, kimlik belgeleri ve ilgili di¤er kimlik belgelerinin
suretlerine sahip de¤ildir. Kimlik belgesi olmayan çocuklara,
kimlik belgesi ç›kart›lmam›ﬂt›r veya iﬂlemler çok yavaﬂt›r
ya da takip edilmemektedir.

• Ailesi olmayan veya bulunamayan çocuklara
durumlar›n› belirten, çocuklar› toplumda etiketleyen
rencide eden isim ve soyad›lar› verilmez.

• Ailesi olmayan veya bulunamayan çocuklara durumlar›n›
belirten, çocuklar› toplumda etiketleyen rencide eden isim
ve soyad›lar› verilir.

• Çocuklara, öz de¤er ve öz güven kazand›r›l›r.

• Çocuklar, kendilerine güven duymalar› için desteklenmez,
kiﬂiliklerini zedeleyecek ﬂekilde etiketlenir ve/veya isimleri
kullan›lmaks›z›n iﬂaret zamirleri ile ça¤r›l›r.

• Çocu¤un yüksek yarar›na uygun ise, ailelerin ve/veya
kardeﬂlerin bir arada tutulmas› sa¤lan›r.

• Çocu¤un yüksek yarar›na uygun oldu¤unda, ailelerin
ve/veya kardeﬂlerin bir arada tutulmas›, önemsenmez.

• Çocuklar, do¤duklar› aileler, dinleri ve kültürleri
hakk›nda bilgi sahibidirler ve bir bak›m/ koruma/
gözetim/ infaz hizmetinde, bulunmalar›n›n nedenlerini
anlamalar›, içinde bulunduklar› realiteyi fark etmeleri
ve onunla baﬂ etmeleri için onlara yard›mc› olunur.
• Çocuklar kendi geçmiﬂlerini ve kimliklerini anlamalar›
ve anlamland›rmalar› için teﬂvik edilir ve desteklenir.

• Çocuklar, do¤duklar› aileler, dinleri ve kültürleri hakk›nda
bilgilendirilmezler, hatta kimi durumlarda bu bilgiler
çocuklardan saklan›r ve bir bak›m/ koruma/ gözetim/ infaz
hizmetinde, bulunmalar›n›n nedenlerini anlamalar›, içinde
bulunduklar› realiteyi fark etmeleri ve onunla baﬂ etmeleri
için onlara yard›mc› olunmaz.

• Çocuklar ailelerinden ve memleketlerinden
ayr›ld›klar›nda, aile araﬂt›r›larak ve çocu¤un yüksek
yarar› dikkate al›narak çocuk güvenli ve uygun oldu¤u
durumda aileye döndürülür.
• Aileleri bilinmeyen çocuklar›n, aile araﬂt›rmalar› ve
çocu¤un yerleﬂtirilmesi en k›sa sürede sonuçland›r›l›r.

• Çocuklar ailelerinden ve memleketlerinden ayr›ld›¤›
durumlarda aileler araﬂt›r›lmaz ve çocu¤un yüksek yarar›na
uygunsa aileye döndürülmesi için çabalanmaz, gerekli
önlemler al›nmaz.

• Çocuklar›n yüksek yarar› korundu¤u sürece aileleri,
kardeﬂleri, akrabalar› ile düzenli görüﬂmesi sa¤lan›r.
Aile bireyleri ile aç›k görüﬂ yapt›r›l›r (ADALET).

• Çocu¤un ailesi ile görüﬂmesi ve iletiﬂimi desteklenmez,
ulaﬂ›m, izin vb. konularda bürokratik engeller vard›r
(ADALET).

• Çocuklar sosyal kabullerini destekleyecek ﬂekilde
temiz ve bak›ml›d›r.
• Çocuklar›n tek tip giyinmemesine ve saç kesim
ﬂekillerine özen gösterilir.

• Çocuklar sosyal kabullerini destekleyecek ﬂekilde temiz
ve bak›ml› de¤ildir.
• Çocuklar›n tek tip giyinmemesine ve saç kesim ﬂekillerine
özen gösterilmez.

• Personel çocu¤un kimli¤i ve kültürü konusunda
bilgilidir.

• Personel çocu¤un kiﬂisel ve sosyal olarak kimli¤i ve
kültürü hakk›nda bilgi sahibi de¤ildir.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

STANDART 2.9: ÇOCUKLAR ‹Ç‹N KONTROL VE YAPTIRIM

Ekler - Tablo 16

Çocuklar için belirlenen kurallar ve yapt›r›mlar çocuk haklar›na ve onlar›n yüksek yarar›na uygundur.

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuklar için uygun kontrol ve yapt›r›mlar
konusunda politika ve usuller vard›r. Personel bunlar
hakk›nda net bilgiye sahiptirler.
• ‹ﬂleyiﬂe iliﬂkin kurallar ve uygulamalar hakk›nda
personel bilgilendirilir.

• Çocuklar için uygun kontrol ve yapt›r›mlar konusunda
net politika ve usuller bulunmaz. Personel bunlar ve
uygulanmalar› hakk›nda bilgi sahibi de¤ildir.

• Çocuklar haklar›, sorumluluklar›, kurallar, yapt›r›mlar,
bunlar›n gerekçeleri ve iﬂleyiﬂ süreçleri konusunda
bilgilidir.
• Çocuklar, sosyal beceriler ve baﬂkalar›n›n haklar›na
sayg›ya iliﬂkin temel kurallar› bilir.

• Çocuklar; haklar›, sosyal beceriler ve baﬂkalar›n›n
haklar›na sayg›, kurallar ve yapt›r›mlar, gerekçeleri ve iﬂleyiﬂ
süreçleri konular›ndan habersiz, bilgisizdir.

• Kendileri için geliﬂtirilmiﬂ kural ve yapt›r›mlar›n
belirlenmesinde veya gözden geçirilmesinde çocuklar›n
fikri al›n›r.

• Yapt›r›mlar hakk›nda çocu¤un fikri al›nmaz.

• Çocuklar›n temel hak ve gereksinimlerinin
karﬂ›lanmas›, yapt›r›mlar›n içerik ve iﬂleyiﬂ konusu
olmaz.

• Uykudan veya yemekten yoksun b›rakmak, fiziksel
rahats›zl›k, hapis, sözlü taciz, aﬂa¤›lama, bedensel
cezaland›rma ve di¤er kabul edilemez cezaland›rma türleri,
davran›ﬂ› denetlemek üzere kullan›l›r.
• Çocuklar kat›l›m görüntüsü alt›nda, baﬂkalar›n›n
“cezaland›r›lmas›na” karar vermede yer al›r ve utand›r›c›
veya taciz edici cezalar› onaylamalar› için teﬂvik edilirler.

• Kabul edilemez davran›ﬂlar, çocu¤un
cezaland›r›lmas›ndan çok, deste¤e ve rehberli¤e
ihtiyac› oldu¤unun bir göstergesi olarak ele al›n›r.

• Çocu¤un kural d›ﬂ›, kabul edilemez davran›ﬂlar›, içinde
bulundu¤u koﬂullar ve nedenleri irdelenmeden,
cezaland›r›l›r. Bu davran›ﬂlar› tekrarlamamas›, geliﬂmesi
ve ö¤renmesi için rehberlik edilmez.

• Bak›m/koruma/gözetim/infaz hizmetlerinde
kullan›lan bütün yapt›r›mlar için; yapt›r›mdan
sak›n›lmada kullan›lan yöntemler, vakalar›n zaman
ve tarihleri, tüm ilgililerin isimleri gibi, iyi tutulmuﬂ ve
net kay›tlar bulunur.

• Kullan›lan bütün yapt›r›mlar için; yapt›r›mdan sak›nmada
kullan›lan yöntemler, vakalar›n zaman ve tarihleri, tüm
ilgililerin isimleri gibi iyi tutulmuﬂ ve net kay›tlar yoktur.
• Bak›m/koruma/gözetim/infaz hizmetlerinde, hiçbir
yapt›r›m kayd› yoktur veya varsa da muhafaza edilmez.

• Disiplin yapt›r›mlar›, yetkili kurul arac›l›¤›yla
kararlaﬂt›r›l›r ve çocu¤a bildirilir.

• Yapt›r›mlar herhangi bir kurulda, olay›n farkl› boyutlar›yla
de¤erlendirilmeden, görevlilerin kiﬂisel yarg›lar›yla belirlenir
ve uygulan›r.

• Çocu¤un kontrol d›ﬂ› davran›ﬂlar› karﬂ›s›nda personel
tutarl›, ortak tutum ve davran›ﬂ sergiler.

• Personel yapt›r›mlar› uygulamada tutarl› de¤ildir.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu
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STANDART 2.10: ÇOCUKLARIN SESLER‹N‹ DUYURMASI

Ekler - Tablo 17

Program, çocuklar›n ne hissettiklerini aç›kça dile getirebilmelerini ve bu görüﬂlerin personel taraf›ndan dikkate
al›nmas›n› sa¤layan mekanizmalara sahiptir.

114

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel çocuklar›n söylediklerine de¤er verir ve
onlar›n ald›klar› hizmete iliﬂkin eleﬂtirileri dinler.

• Çocuklar›n görüﬂ ve düﬂünceleri, personel taraf›ndan
de¤erli veya bak›m program›n›n geliﬂtirilmesi için yararl›
görülmez.

• Personel çocuklar›, dilek, istek ve görüﬂlerini ifade
etmelerine yard›mc› olur.

• Çocuklar›n görüﬂlerini ifade etmeleri için hiçbir yap›sal
veya aç›k sistem bulunmamaktad›r.

• Çocuklar›n duygu ve düﬂüncelerini serbest ve aç›k
bir ﬂekilde ifade edebildikleri forumlar vard›r.
• Çocuk haklar› komiteleri, çocuk temsilcili¤i, çocuk
meclisi vb. yap›lar teﬂvik edilir.

• Çocuk haklar› komiteleri, çocuk temsilcili¤i, çocuk meclisi
vb. gibi yap›lar›n oluﬂumu kurumsal olarak desteklenmez
veya mevcut yap›lar çocuklar›n seslerini ve görüﬂlerini
duyurabilmeleri aç›s›ndan etkili ve iﬂlevsel de¤ildir.

• Çocuk temsilcileri, kurum/kuruluﬂun uygun kurul
toplant›lar›na dâhil edilir.
• Çocuklar yetkililere rahatl›kla eriﬂir.

• Çocuklar›n yetkililere eriﬂme olana¤› yoktur.

• Çocu¤un, mahremiyeti ihlal edilmeksizin, güven
içinde ﬂikâyette bulunabilmesini ve bunun gere¤inin
yap›lmas›n› sa¤layacak sistemler vard›r.

• Çocu¤un, mahremiyeti ihlal edilmeksizin, güvenle
ﬂikâyette bulunabilece¤i ve bunun gere¤inin yap›lmas›n›
sa¤layacak herhangi bir kurumsal mekanizma, kural veya
iﬂlemler bulunmaz veya gerekti¤i biçimde uygulanmaz.

• Personel çocuklardan hizmete iliﬂkin olarak al›nan
geri bildirim ve eleﬂtiriler karﬂ›s›nda, konuyu
samimiyetle ele al›r, inceleyip de¤erlendirir ve gere¤ini
yapar.

• Personel çocuklardan hizmete iliﬂkin olarak al›nan geri
bildirim karﬂ›s›nda savunmaya geçer ve/veya gere¤ini
yapmaz.

• Çocuklar›n ﬂikâyetleri ve yap›l›p yap›lamayanlar
hakk›nda kendilerine geri bildirim verilir.

• Çocuklar›n ﬂikâyetleri ve yap›l›p yap›lamayanlar hakk›nda
kendilerine herhangi bir geribildirimde bulunulmaz.

• Çocuklar›n eleﬂtiri ve görüﬂleri ile al›nan önlemler
ve geribildirimler kaydedilir.

• Çocuklar›n görüﬂlerinin, al›nan önlemlerin ve verilen geri
bildirimlerin kaydedildi¤i herhangi bir belge yoktur.

• Kendilerini ifade etmede zorlanan çocuklara,
görüﬂlerini ifade etmeleri için özel dikkat ve destek
gösterilir.

• Kendilerini ifade etmede zorlanan çocuklara, görüﬂlerini
ifade etmeleri için özel dikkat, destek ve çaba gösterilmez.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

STANDART 2.11: E⁄‹T‹M

Ekler - Tablo 18

Program çocuklar›n gereksinimlerine ve kapasitelerine uygun olarak örgün, yayg›n ve mesleki e¤itim almalar›n›
sa¤lar.
Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Çocuklara e¤itim sa¤lanmas›n› zorunlu k›lan
düzenlemeler vard›r.

• Programlarda çocuklara e¤itim sa¤lanmas›n› zorunlu
k›lan düzenlemeler yoktur.

• Çocu¤un her koﬂulda uygun e¤itim almas› sa¤lan›r.
• Çocu¤un e¤itime eriﬂimi için okul ile kurum/kuruluﬂ
aras›nda eﬂgüdüm ve iletiﬂim vard›r.

• E¤itim, genel okul müfredat›ndan kopuk olarak, bak›m
/ gözetim / infaz ortam›nda yürütülür. Toplum içindeki
akranlarla etkileﬂim yetersizdir.

• Çocu¤un okul ve e¤itim süreci düzenli izlenir ve
desteklenir. E¤itim eksiklikleri için telafi olanaklar›
vard›r.

• Çocu¤un okul ve e¤itim süreci düzenli izlenmez ve
desteklenmez. E¤itim eksiklikleri için telafi olanaklar› yoktur.
• E¤itimi yar›m b›rakma, yo¤un okul baﬂar›s›zl›¤› ve okuldan
kaçma gibi durumlara s›k rastlan›r.

• Personel, e¤itime de¤er verir ve çocu¤u e¤itim
sürecinde destekler.

• Personel e¤itime de¤er vermez ve çocu¤u desteklemez.
• Kanunlar›n, e¤itimin sa¤lanmas›n› öngördü¤ü
durumlarda, e¤itimin önündeki sosyal engellerin aﬂ›lmas›
için personelin çaba ve giriﬂimi yoktur.

• Çocuklar çevrelerindeki e¤itim olanaklar›na,
ay›r›mc›l›¤a maruz kalmadan eriﬂir.

• Çocuklar e¤itime eriﬂmede ve e¤itim kurumlar›nda
etiketleme ve ayr›mc›l›¤a maruz kal›r.
• Bak›m/koruma/infaz hizmeti kapsam›ndaki çocuklar
belirli okullara gönderilir.

• Çocuklar ilgi, yetenek ve tercihleri do¤rultusunda
uygun e¤itim programlar›na yönlendirilir.

• E¤itim seçeneklerinde çocuklar›n yetenekleri ve istekleri
dikkate al›nmaz.

• Çocuklar›n e¤itimleri ile ilgili gerekli materyal, okulun
ve ö¤retmenin talepleri dikkate al›narak sa¤lan›r.

• Çocuklara e¤itim materyalleri sa¤lamada, okulun ve
ö¤retmenin talepleri dikkate al›nmaz. Çocuklar okulda
derslere uygun materyaller kullanamaz.

• Kurum/kuruluﬂta güncel ve geliﬂmiﬂ e¤itim ekipman›,
donan›m› ve materyalleri vard›r.

• Kurum/kuruluﬂta çocuklar›n ihtiyaçlar›na uygun güncel
ve geliﬂmiﬂ e¤itim donan›m› ve materyalleri bulunmaz.

• Kurum/kuruluﬂta kütüphane vard›r ve etkin kullan›l›r.

• Kurum/kuruluﬂta kütüphane yoktur veya etkin
kullan›lmaz.

• Bak›m/koruma/gözetim/infaz hizmeti sonras›
çocuklar›n e¤itimleri izlenir ve sürdürmeleri sa¤lan›r.

• Bak›m/koruma/gözetim/infaz hizmeti sonras› çocuklar›n
e¤itimlerini sürdürmeleri desteklenmez.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu
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STANDART 2.12: BEBEKLER VE KÜÇÜK ÇOCUKLAR

Ekler - Tablo 19

Kurum / kuruluﬂ, bebek ve küçük çocuklar›n gereksi-nimlerini karﬂ›layacak uygun personel ve olanaklara sahiptir.

116

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Bebekler ve küçük çocuklar, öncelikle bir aileye veya
ev ortam›na yak›n kuruluﬂlara yerleﬂtirilir.

• Bebekler ve küçük çocuklar öncelikle bir aileye veya ev
ortam›na yak›n kuruluﬂlara yerleﬂtirilemezler.

• Kurum/kuruluﬂ bebeklerin ve küçük çocuklar›n
bak›m› için uygun olanaklara sahiptir.

• Kurum/kuruluﬂta bebeklerin ve küçük çocuklar›n bak›m›
için uygun olanaklar yoktur.

• Personel say›s› ve nitelikleri bebeklerin ve küçük
çocuklar›n bak›m gereksinimini karﬂ›lar.

• Bak›m personeli say›s› yetersizdir, çocukla etkileﬂim için
zamanlar› yoktur. Bebek ve küçük çocuklarla ilgilenemezler.

• Yetkili personel harici kiﬂilerin bebekler ve küçük
çocuklarla temas›, onlar›n sa¤l›k ve güvenlikleri
aç›s›ndan belli kurallara ba¤l›d›r.

• Yetkili personel harici kiﬂiler herhangi bir denetim ve
kontrol olmaks›z›n bebekler ve küçük çocuklara ulaﬂabilir.

• Her bebek veya küçük çocuk için bir kimlik ve aﬂ›
kart› bulunur.

• Bebeklerin kimlik kart› yoktur.
• Bebek veya küçük çocuklar›n aﬂ› kart› yoktur.

• Bebek ve küçük çocuklar›n büyüme ve geliﬂim
kontrolleri düzenli olarak yap›l›r ve kaydedilir.

• Bebek veya küçük çocuklar›n düzenli büyüme ve geliﬂim
kontrolleri yap›lmaz.

• Engelli bebek ve küçük çocuklar için özel bak›m
sa¤lan›r. Gerekli sa¤l›k ve iyileﬂtirme hizmetleri sa¤lan›r.

• Engelli bebek ve küçük çocuklar için özel bak›m olanaklar›
yoktur. Gerekli sa¤l›k ve iyileﬂtirme hizmetleri sa¤lanmaz.

• Bebekler ve küçük çocuklar, uzun süre yaln›z ve
gözetimsiz b›rak›lmaz.

• Bebekler ve küçük çocuklar, gün içinde, uzun sürelerle
karyola veya çocuk parklar›nda yaln›z b›rak›l›r, ihmal edilir.

• Personel bebekleri sevgiyle kucaklar ve onlarla
dokunma, ses ve konuﬂma yoluyla iletiﬂim kurar.

• Personel bebekler ve küçük çocuklarla iletiﬂim kurmaz
ve onlar› kuca¤›na almaz.
• Çocuklarda sallanma vb içe kapanma davran›ﬂlar› görülür.

• Bebekler ve küçük çocuklar, düzenli olarak y›kan›r
ve banyo s›ras›nda oyun oynamalar› teﬂvik edilir.

• Bebekler ve küçük çocuklar, düzenli olarak y›kanmaz,
banyo s›ras›nda oyun oynamalar› teﬂvik edilmez, banyo
yapma bebekler için, çok a¤lad›klar›, s›k›nt›l› ve ac› verici
bir yaﬂant› olarak gözlenir.

• Bebekler beslenme süresince kucakta tutulur, bak›c›
çocukla ilgilenir ve konuﬂur.

• Bebeklere beslenme s›ras›nda gerekli özen ve ilgi
gösterilmez, iletiﬂim kurulmaz.

• Bebekler gün boyunca s›k s›k beslenir.

• Bebekler gün boyunca s›k ve düzenli aral›klarla
beslenemez.

• Bebeklerin sa¤l›¤› için uygun ortam (›s›nma,
havaland›rma, ayd›nlatma vb.) sa¤lan›r.

• Bebeklerin sa¤l›¤› için uygun ortam(›s›nma, havaland›rma,
ayd›nlatma vb.) sa¤lanmamaktad›r.

• Tutuklu ve hükümlü annelere çocu¤un geliﬂimi ve
gereksinimleri konusunda destek sa¤lan›r (ADALET).

• Hükümlü annelere çocu¤un geliﬂimi ve gereksinimleri
konusunda destek verilmez (ADALET).

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu

3. Personel

STANDART 3.1: ‹ﬁE ALMA VE SEÇ‹M

Ekler - Tablo 20

Program›n amaç ve hedeflerine ulaﬂmas› ve hizmet verdi¤i çocuklar›n korunmas›n› sa¤lamak üzere, en iyi kalitedeki
personelin iﬂe al›nmas› için aç›k, yaz›l› politikalar ve uygulamalar› vard›r.
Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Program›n özellikleri ve gereksinimlerine uygun
ﬂekilde iﬂe alma ve f›rsat eﬂitli¤ine dayal›, yaz›l›, net
politika, usul ve ölçütler vard›r. ‹ﬂe alma programa ve
iﬂ tan›mlar›na odaklan›r.

• Personelin iﬂe al›nmas›nda kurum/kuruluﬂun kapasitesi,
hizmet potansiyeli vb. bak›mlardan uygun ölçütler ve
standart bir uygulama yoktur.
• Programa rekabetçi seçim süreci olmaks›z›n personel
al›n›r. Akrabal›k, arkadaﬂl›k ve yandaﬂl›k kay›rmac›l›¤›
vard›r.
• Nitelikleri iﬂe uygun olmayan personel istihdam edilir.

• Baﬂvuran›n deneyimleri, kiﬂilik özellikleri ve ruh
sa¤l›¤› hakk›nda temel de¤erlendirmeler olanakl›
oldu¤unca yap›l›r.

• Baﬂvuran›n niteliklerini belirlemek için ba¤›ms›z
de¤erlendirme yoktur.
• Baﬂvuran kiﬂinin çocuk haklar› aç›s›ndan
de¤erlendirilmesine, seçim sürecinde dikkat edilmez.

• Baﬂvuran kiﬂi, iﬂin gerektirdi¤i görev çeﬂitleri ve
içeri¤i hakk›nda bilgi sahibidir. Baﬂvuru sahibi iﬂe
yapaca¤› katk›y› aç›klar.

• Baﬂvurularda, iﬂin gerektirdi¤i görev çeﬂitleri ve içeri¤i
hakk›nda aç›k ve yeterli bilgilendirme yap›lmaz. Baﬂvuru
sahibi iﬂe yapaca¤› katk›y› aç›klayamaz.

• Nitelikli elemanlar›n baﬂvurular›n› sa¤lama
aç›s›ndan, program›n çal›ﬂma koﬂullar› yeterlidir.

• Program›n sundu¤u çal›ﬂma koﬂullar›, nitelikli baﬂvurular›
sa¤lama aç›s›ndan yetersizdir.

• Baﬂvuranla yap›lan görüﬂme sürecinde, çocuk
temsilcilerine de olanakl› oldu¤unca yer verilir.

• ‹ﬂe al›m sürecine çocuklar›n görüﬂlerini katmaya yönelik
herhangi bir uygulama yoktur.

• Yeni personel, kurum/kuruluﬂun çocuk koruma
politikas›, usul ve esaslar› hakk›nda hizmet içi
e¤itimden geçirilir.

• Yeni personele yeterli hizmet içi e¤itim sa¤lanmaz.

• Yeni personel için bir deneme süresine iliﬂkin usul
ve esaslar vard›r.

• Yeni personel için deneme süresine iliﬂkin usul ve esaslar
yoktur.

• Yeterli performans gösteremeyenlerin iﬂine son
verilir.

• ‹ﬂe al›nanlardan yeterli performans gösteremeyenlerin
iﬂine son verilmesine yönelik herhangi bir kurumsal kural,
mekanizma ve uygulama yoktur.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
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STANDART 3. 2: DANIﬁMANLIK (SÜPERV‹ZYON) VE DESTEK

Ekler - Tablo 21

Personelin geliﬂimini, performans›n›n niteli¤ini ve çal›ﬂmalar›n› dikkate alan, de¤erlendiren ve geri bildirimde
bulunan bir dan›ﬂmanl›k (süpervizyon) ve destek mekanizmas› vard›r.
Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Dan›ﬂmanl›k ve destek mekanizmalar› etkin ﬂekilde
kullan›l›r.
• Yöneticiler ve personel aras›nda dan›ﬂmanl›k ve
destek toplant›lar›, düzenli olarak yap›l›r, kaydedilir,
kay›tlar saklan›r. Al›nan kararlar uygulan›r ve takip
edilir.

• Dan›ﬂmanl›k ve destek mekanizmalar› ya yoktur ya da
etkin ﬂekilde kullan›lmamaktad›r.

• Personelin geliﬂimini, performans›n›n niteli¤ini ve
çal›ﬂmalar›n› de¤erlendirmek ve geliﬂtirmek için çeﬂitli
olanaklar ve uygulamalar vard›r.

• Personelin geliﬂimini, performans›n›n niteli¤ini ve
çal›ﬂmalar›n› de¤erlendirme ve geliﬂtirme olanaklar›
yetersizdir.

• Personelin kullan›m› için program uygulamalar›na
iliﬂkin hizmet rehberleri vard›r.

• Personelin kullan›m›na yönelik olarak program
uygulamalar›na iliﬂkin haz›rlanm›ﬂ ve da¤›t›lm›ﬂ hizmet
rehberleri bulunmaz.

• Personel, kurum/ kuruluﬂun amaç ve hedeflerine
katk›da bulunmada ve görevlerini baﬂarmada, yönetim
taraf›ndan desteklendi¤ini hisseder.

• Personel, desteklendi¤ini hissetmez, hastal›k, devams›zl›k
ve s›k personel de¤iﬂimi vard›r.

• Personel, kendisinin ve yapt›¤› iﬂin kurum ve çocuk
için bir de¤eri oldu¤unu hisseder.

• Personelin, iﬂiyle ilgili belirli amaç ve hedefleri yoktur.
Çocuklara yeterince de¤er vermez.
• Personel, kurum/ kuruluﬂun amaç ve hedeflerinin kendi
görevleriyle nas›l iliﬂkilendirildi¤ini bilmez.

• Personel, yönetici ve di¤er personel ile bilgi ve
deneyimlerini paylaﬂ›r.

• Personel ve yöneticiler aras›nda herhangi bir bilgi ve
deneyim paylaﬂ›m› mekanizmas› ve/veya uygulamalar›
yoktur.

STANDART 3.3: GÖREVLEND‹RME

Ekler - Tablo 22

Program›n amaç ve hedeflerini uygulamak ve çocu¤un bak›m ve korunmas›n› sa¤lamak üzere, yeterli say›da
nitelikli personel görevlendirilir.
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Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personelin atama ve tayin ile görevlendirmelerde
uzmanl›k ve deneyim dikkate al›n›r. Personel de¤iﬂimi
ve rotasyonunda, objektif ölçütler vard›r.

• Personelin atama ve tayin ile görevlendirmesinde
uzmanl›k ve deneyime dikkat edilmez. Bunlar için objektif
ölçütler yoktur.
• Personelin görev yerinin belirlenmesi personele karﬂ› bir
yapt›r›m arac› olarak kullan›l›r.

• Personelin mesleki yeterlilikleri, yapt›klar› iﬂin
tan›m›na ve özelliklerine uygundur, buna göre seçilir
ve görevlendirilirler.

• Personelin seçimi ve görevlendirilmesinde, iﬂ tan›m›na
uygun beceri ve yetenekleri dikkate al›nmaz.

• Kurum/kuruluﬂun türüne, kapasitesine ve çocuklar›n
özelliklerine göre yeterli say›da ve nitelikte personel
vard›r.

• Kurum / kuruluﬂun türüne, kapasitesine ve çocuklar›n
özelliklerine göre yeterli say›da ve nitelikte
personel yoktur.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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Ekler - Tablo 22 (devam)

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personelin herhangi bir nedenle göreve gelemedi¤i
durumda, görevlerinin yürütülmesini sa¤layacak
düzenlemeler vard›r.

• Personelin herhangi bir nedenle göreve gelemedi¤i
durumlarda, görevlerin yürütülmesini sa¤layacak planlama
ve düzenlemeler yoktur.

• Personel, çocuklara temel gereksinimlerini
karﬂ›laman›n ötesinde bir özen ve dikkat gösterir.

• Personel, çocuklar›n yaln›zca temel gereksinimleri karﬂ›lar.

• Personelin görev da¤›l›m›n›n planlamas›nda
çocuklar›n özel durumlar› dikkate al›n›r.

• Var olan personel say›s› veya kalitesindeki yetersizlik
nedeniyle çocuklar, personelden bireysel ilgi ve destek
görmezler, bak›m ve korunmalar› sa¤lanamaz.

• Personelin görev ve yetkileri hakk›nda çocuklar bilgi
sahibidir, gereksinim duydu¤unda kime baﬂvuraca¤›n›
bilir.

• Personelin görev ve yetkileri hakk›nda çocuklar bilgi
sahibi de¤ildir, gereksinim duydu¤unda kime baﬂvuraca¤›n›
bilmez.

• Personelin görev talimatlar› güncellenir.

• Personelin görev talimatlar› yeni koﬂullara ve ihtiyaçlara
göre güncellenmemiﬂtir.

• Personelin özlük haklar› düzenli olarak izlenir ve
gere¤i yap›l›r.

• Personelin özlük haklar› düzenli olarak izlenmez, gereken
iﬂlemler zaman›nda yap›lamaz ve özlük kazan›mlar›nda
gecikmeler vard›r.

• Personel için yapt›¤› iﬂin niteli¤ine ve özelliklerine
göre uygun ve yeterli bir ücretlendirme mekanizmas›
vard›r.

• Programlarda eﬂ de¤erlikte görevleri yürüten personel
aras›nda ücretlendirme farkl›l›klar› görülür.

STANDART 3. 4: PERSONELIN GEL‹ﬁ‹M‹ VE E⁄‹T‹M‹

Ekler - Tablo 23

Program personele, ebeveyn bak›m›ndan yoksun çocuklarla çal›ﬂman›n özelliklerine uygun olarak geliﬂim ve e¤itim
olanaklar› sa¤lar.
Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Personel e¤itimi, kurum hizmetinin vazgeçilmez,
sürekli ve de¤erli bir parças› olarak görülür.

• Amaç ve hedeflere ulaﬂmada personelin geliﬂim ve
e¤itimine de¤er verilmez.

• Personel görevleri hakk›nda, e¤itime ve ö¤renmenin
gereklili¤ine inan›r.

• Yönetim ve personel, yapmakta olduklar› iﬂ hakk›nda
ö¤renilecek yeni hiçbir ﬂeyin bulunmad›¤›na
inanmaktad›rlar.

• Personelin kazan›lm›ﬂ becerileri ile geliﬂim ve e¤itim
gereksinimleri belirlenir, de¤erlendirilir ve e¤itim
planlar› buna göre yap›l›r.

• Personelin hizmet içi e¤itim planlamalar›,
kurum/kuruluﬂun durum ve ihtiyaç analizlerine dayanmaz.

• Personelin e¤itimle kazanmalar› öngörülen beceri
ve yetenekler, ebeveyn bak›m›ndan yoksun çocuklarla
çal›ﬂman›n özelliklerini yans›t›r.
• Personel her durumda çocu¤un yüksek yarar›n›
gözetebilecek becerilere sahip olmak üzere e¤itim al›r.

• Sa¤lanan e¤itim, personelin ve hizmetlerin, ebeveyn
bak›m›ndan yoksun çocuklarla çal›ﬂma aç›s›ndan gerekli
e¤itim ihtiyaçlar› ile uyuﬂmamaktad›r.

• Hizmet içi e¤itim alan personel, edindi¤i bilgiyi, ilgili
di¤er personelle paylaﬂ›r ve kazand›¤› becerileri görev
uygulamalar›na yans›t›r.

• Personelin edindi¤i bilgi ve beceriler, kurum/kuruluﬂtaki
di¤er personelin mesleki tutum ve davran›ﬂlar›na ve
uygulamalara yans›maz.

• Personelin kendi alan› ile ilgili lisansüstü ve sertifika
e¤itimleri almas› desteklenir.

• Personelin kendi alan› ile ilgili lisansüstü ve sertifika
e¤itimleri desteklenmez.

• Personelin ald›¤› hizmet içi e¤itimler ve gösterdi¤i
geliﬂim, görevde yükselmede dikkate al›n›r.

• Personelin ald›¤› hizmet içi e¤itimler ve gösterdi¤i geliﬂim,
görevde yükselmede dikkate al›nmaz.

• Personelin hizmet içi e¤itiminde ilgili kurum ve
kuruluﬂlardan destek al›n›r.

• Personelin hizmet içi e¤itiminde ilgili kurum ve
kuruluﬂlardan herhangi bir destek al›nmaz.
Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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4. Kaynaklar

STANDART 4.1: YERLEﬁ‹M VE ÇEVRE
Kurum/kuruluﬂun yeri ve tasar›m›, hedef grubun eriﬂimine ve hizmetin özelliklerine uygundur.

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Bak›m/koruma/gözetim/infaz hizmetlerinin verildi¤i

• Kurum/kuruluﬂun tasarlanmas›nda ve

binalar, çocuklar›n geliﬂim özelliklerine uygun ve

konumland›r›lmas›nda çevrenin kaynaklar›, gereksinimleri

gereksinimlerini karﬂ›layacak ﬂekilde yap›land›r›l›r.

ve özellikleri ile hedef grubun özellik ve gereksinimleri

• Kurum/kuruluﬂ, program›n amaç ve hedefleri

gözetilmemiﬂtir. Bina iç ve d›ﬂ yap›lanmalar›nda bu konulara

do¤rultusunda, çevrenin gereksinimleri ve özellikleri

iliﬂkin herhangi bir gerekçe ve düzenleme yoktur.

gözetilerek tasarlanm›ﬂ ve konumland›r›lm›ﬂt›r.
• Kurum/kuruluﬂun yerleﬂim yerine yerel kaynaklara

• Kurum/kuruluﬂ, toplum ve hedef grup taraf›ndan

eriﬂim yönünden özen gösterilir.

eriﬂilebilir de¤ildir.

• Mimari tasar›m ve düzenlemelerde, sa¤l›k, acil

• Kurumun/kuruluﬂun hizmet binas›nda, sa¤l›k ve güvenlik

durum ve güvenlik önlemleri al›n›r.

önlemleri yetersizdir.

• Binalar›n iç ve d›ﬂ mekânlar›nda engelliler için özel

• Binalar›n iç ve d›ﬂ mekânlar›nda engelliler için özel

düzenlemeler vard›r.

düzenlemeler yoktur.

• Çocuklar›n özellikleri ve say›lar›na uygun nitelikte

• Binalar ve müﬂtemilat› olarak herhangi bir aç›k-kapal›

aç›k-kapal› oyun alanlar›, sosyal-kültürel ve sportif

oyun alan›, sosyal-kültürel ve sportif alanlar ve tesisler

alanlar ve tesisler vard›r.

bulunmaz veya bu tür etkinlikler için fiziki bir düzenleme
yap›lmam›ﬂt›r.

• Çocuklara yönelik programlar›n, hizmetlerin tan›t›m›

• Çocuklara yönelik olan programlar›n, hizmetlerin tan›t›m›

için stratejiler belirlenmiﬂtir.

için stratejiler belirlenmemiﬂtir.

• Kurum/kuruluﬂun amaç ve hedefleri ile verdi¤i

• Kurumun/kuruluﬂun verdi¤i hizmetler kamuoyuna aç›k

hizmetler kamuoyuna aç›k ve net bir ﬂekilde

ve net bir ﬂekilde tan›t›lmaz.

Ekler - Tablo 24

tan›t›lm›ﬂt›r.
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• Kurum/kuruluﬂ ve personel, çevreyle destekleyici

• Kurum/kuruluﬂ ve personel, çevreyle destekleyici ve

ve olumlu etkileﬂim halindedir.

olumlu bir etkileﬂim halinde de¤ildir.

• Kurum/kuruluﬂ, hizmetin niteli¤i ve etkileri hakk›nda

• Kurum/kuruluﬂ, hizmetin niteli¤i ve etkileri hakk›nda

çevrenin/toplumun kayg›lar›na karﬂ› duyarl›d›r.

çevrenin/toplumun kayg›lar›n› dikkate almaz.
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STANDART 4. 2: KALINAN YER‹N KOﬁULLARI
Çocuklar›n kald›¤› yer, onlar›n temel gereksinimlerine uygundur.

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Yaﬂan›lan yerler, çocuklar›n gereksinimlerine,

• Yaﬂan›lan yerler, çocuklar›n gereksinimlerine, özelliklerine

özelliklerine ve say›lar›na uygun ﬂekilde düzenlenmiﬂ

ve say›lar›na uygun ﬂekilde düzenlenmemiﬂ ve

ve donat›lm›ﬂt›r.

donat›lmam›ﬂt›r.

• Kurum/Kuruluﬂa binan›n kapasitesinin üstünde

• Çocuk say›s› bina kapasitesinin üzerindedir.

Ekler - Tablo 25

çocuk yerleﬂtirilmemesi sa¤lan›r.
• Odalar kullan›l›ﬂ amac› aç›s›ndan uygun büyüklükte

• Odalar kullan›l›ﬂ amac› aç›s›ndan uygun büyüklükte ve

ve niteliktedir.

nitelikte de¤ildir.

• Çocuklar›n yaﬂam ortamlar› ev ortam›na yak›n

• Çocuklar›n yaﬂam ortamlar› ev ortam›na yak›n, rahatlat›c›

biçimde düzenlenir.

biçimde düzenlenmemiﬂtir.

• Çocuk, yaﬂad›¤› yeri benimser ve sahiplenir.

• Çocuk, yaﬂad›¤› yeri benimsemez ve sahiplenmez.

• Kurum/kuruluﬂlardaki fiziksel koﬂullar çocuklar›n

• Kurum/kuruluﬂlardaki fiziksel koﬂullar çocuklar›n

“mahremiyet ve ait olma duygusunu” destekleyecek

“mahremiyet ve ait olma duygusunu” destekleyecek ﬂekilde

ﬂekilde düzenlenir.

düzenlenmemiﬂtir.

• Engeliler için gerekli bak›m ve e¤itim ortam›

• Engeliler için gerekli bak›m ve e¤itim ortam› düzenlemeleri

düzenlemeleri vard›r.

yoktur.

• Güvenlik önlemleri vard›r.

• Afet acil durum ve di¤er güvenlik önlemleri al›nmaz ya

• Sürekli güncellenen acil durum planlar› olup,

da güncellenmez, personele ve çocuklara bu konuda e¤itim

personele ve çocuklara bu konuda gerekli e¤itim verilir.

verilmez.

• Fiziksel çevrenin temiz ve düzenli olmas› için uygun

• Fiziksel çevrenin temiz ve düzenli olmas› için uygun

personel ve yeterli malzeme vard›r.

personel ve yeterli malzeme yoktur.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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5. Yönetim

STANDART 5.1: KAYITLAR

Ekler - Tablo 26

Program›n uygulamalar›na iliﬂkin kapsaml› kay›tlar tutulur.

122

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Politika ve usullerin kay›tlar› vard›r ve eriﬂilebilir.
• Çocuklar›n özel bilgilerine ait dosyalar›,
bak›m/koruma/ gözetim/iyileﬂtirme planlar›n› ve al›nan
tüm kararlar›n kay›tlar›n› içerir; dosyalar, düzenli
olarak güncelleﬂtirilir ve yap›lan giriﬂler imzalan›r.
• Çocuk hakk›nda yap›lacak iﬂlemlerin kayd› için
uygun formlar ve kay›t sistemi vard›r. Bu sistem ilgili
personelce bilinir ve ayn› esaslarla kullan›l›r.
• Personel kay›tlar› usulüne uygun tutulur.
• Mali ve kaynaksal iﬂlemler, titizlikle kay›t edilir ve
imzalan›r.

• Kurum/kuruluﬂ taraf›ndan, uygulamalar› belgeleyen ya
çok az kay›t tutulmakta veya hiç tutulmamaktad›r.

• Tutulan kay›tlar; çocuk odakl› olarak amac›na uygun
ﬂekilde tam, gerekli detaylara sahip, hatas›z, görevli
personel, yer ve zaman olarak belirli ve imzal›d›r.

• Tutulan kay›tlar eksik, ayr›nt›dan yoksun, hatal›, belirsiz,
imzas›zd›r, çocuk odakl› amac› yok gibi görünmektedir.

• Kay›tlar çocuklar›n yüksek yarar›na uygun olarak
tutulur, korunur, arﬂivlenir.
• Kay›tlar gizlilik ilkesine uygun olarak tutulur, eriﬂilir
ve korunur.

• Kay›tlar›n kullan›m›yla ilgili unsurlar ve olas› sonuçlar›nda,
çocuklar›n yüksek yarar› gözetilmesine dair herhangi bir
kural, düzenleme yoktur veya gere¤i ﬂekilde uygulanmaz.

• Kurum/kuruluﬂlarda, yaﬂan›lan günlük olaylar
hakk›nda kay›tlar tutulur; çocuklarla yap›lan resmi ve
gayri resmi temaslar de¤erlendirilir ve kaydedilir.
• Kuruma/kuruluﬂa ziyarete gelenlerin kay›tlar› tutulur
.
• Çocu¤un kurum/kuruluﬂtan ayr›ld›¤› durumda,
kaydedilen bilgiler çocu¤un yüksek yarar› gözetilerek
sevk edildi¤i kurum/kuruluﬂa iletilir.

• Kurum/kuruluﬂtaki günlük olaylar veya sorunlar,
aksakl›klar yeterli ve nitelikli bir ﬂekilde kay›t alt›na al›nmaz;
sorunlar krize dönüﬂene kadar teﬂhis ve takip edilemez.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
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• Çocu¤un kurum/kuruluﬂtan ayr›ld›¤› durumda,
kaydedilen bilgiler çocu¤un yüksek yarar› gözetilerek sevk
edildi¤i kurum/kuruluﬂa iletilmesine dair bir mekanizma,
iﬂleyiﬂ yoktur veya gere¤i ﬂekilde uygulanmaz.

STANDART 5.2: G‹ZL‹L‹K

Ekler - Tablo 27

Program, personelin haberdar oldu¤u ve uydu¤u net bir gizlilik politika ve uygulamalar›na sahiptir.

Gösterge

Karﬂı Gösterge

• Gizlili¤e iliﬂkin aç›k bir politika esas ve usuller ile
bilgi paylaﬂ›m mekanizmalar› vard›r; gerek personel
gerekse çocuklar, bundan baﬂlang›çta haberdar edilir.

• Gizlili¤e iliﬂkin politika ve uygulamalar yetersizdir.

• Kay›tlar›n güvenli¤i sa¤lan›r. Çocuklara iliﬂkin özel
bilgilere yaln›zca yetkilendirilen personel taraf›ndan
eriﬂilir. Bilgi, gerekli olmad›kça di¤er kurum/kuruluﬂlara
aktar›lmaz.

• Kay›tlar güvenli bir ﬂekilde saklanmaz ve her türlü eriﬂime
aç›kt›r.

• Çocuklar, yüksek yararlar›na uygun ﬂekilde
kay›tlar›na ulaﬂabilir. Uzman personel çocuklara içeri¤i
anlamalar›nda yard›mc› olur.

• Çocuk, kendi bilgilerine hiçbir ﬂekilde eriﬂemez.

• Personel, çocuklara ait özel bilgiler hakk›nda gizlilik
ilkesine uygun davran›r.

• Personel, çocuklar ve onlar›n durumlar›na iliﬂkin özel
ayr›nt›lar hakk›nda uluorta konuﬂur.
• Çocuk, gizlili¤inin sa¤land›¤› konusunda yetiﬂkinlere
güvenmez.

• Çocu¤un kimli¤ini aç›¤a ç›kartacak bilgiler, herhangi
bir yay›nda veya kamuoyuna aç›k bir belgede yer
almaz.

• Çocu¤un kimli¤i ve yaﬂant›lar› hakk›ndaki bilgilerin,
herhangi bir yay›nda veya kamuoyuna aç›k belgelerde yer
almas› s›k rastlan›lan bir durumdur. Bununla ilgili bir
düzenleme ya yoktur ya da gere¤i ﬂekilde uygulanmaz.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
Çalıﬂma Raporu
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STANDART 5.3: YÖNET‹C‹LER‹N ROLÜ
Yöneticiler, hizmetlerin amaç ve hedeflere uygun ﬂekilde yürütülmesi, geliﬂtirilmesi, denetlenmesi ve izlenmesinden
sorumludur.
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Karﬂı Gösterge

• Hizmet kalitesinin geliﬂtirilmesi, denetlenmesi ve
düzenli olarak izlenmesine olanak sa¤layan
mekanizmalar vard›r; yöneticiler, bu mekanizmalar›n
iﬂlemesini sa¤lar.
• Amaçlar ve hedefler düzenli olarak gözden geçirilir
ve geliﬂmeler izlenir.

• Amaç ve hedefler ile hizmet kalitesinin geliﬂtirilmesi,
denetlenmesi ve düzenli olarak izlenmesine olanak sa¤layan
mekanizmalar yoktur ya da yetersizdir.

• Yönetim süreçlerinde kaynak sa¤lama ve kullan›m›na
iliﬂkin sistem vard›r.

• Yönetim süreçlerinde kaynak sa¤lama ve kullan›m›na
iliﬂkin sistem yoktur.

• Hizmetlerin de¤erlendirilmesinde ba¤›ms›z d›ﬂ
denetime baﬂvurulur.

• Hizmetlerin de¤erlendirilmesinde ba¤›ms›z d›ﬂ denetime
baﬂvurulmaz.

• Yöneticilerin hesap verebilirli¤ini sa¤layan,
düzenlemeler vard›r.

• Yöneticilerin hesap verebilirli¤ini sa¤layan herhangi bir
düzenleme ve iﬂleyiﬂ yoktur.

• Yöneticilerin nitelikleri, program ve hizmetlere
uygundur.

• Yöneticilerin nitelikleri, program ve hizmetlere uygun
de¤ildir.

• Yöneticilerin, çocuklar ve personel ile olumlu iliﬂkileri
vard›r.

• Yöneticilerin, çocuklar ve personel ile iliﬂkileri yeterince
olumlu ve destekleyici de¤ildir.

• Yönetici amaç ve hedefleri gerçekleﬂtirmede inisiyatif
sahibi ve giriﬂimcidir.

• Yöneticiler görevlerini yürütürken yeterince inisiyatif
kullanmaz.

• Yönetici, sorunlar› ortaya koyar, çözümlerini üretir.

• Yönetici sorunlar› ortaya koymaktan çekinir ve çözüm
üretemez.

• Yönetim süreçlerinde çocuklar›n ve paydaﬂlar›n
görüﬂleri al›n›r.

• Yöneticiler, çocuklar›n ve paydaﬂlar›n görüﬂ ve
düﬂüncelerini ya hiç almaz, ya kabul etmez ya da de¤ersiz
görür.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar ‹çin
Minimum Standartların Uyarlanması
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