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PROGRAM 
 

ÇATIŞMA ÇOCUKLARI | Koruma - Rehabilite - Eğitim Programı 
 

 

KONU 
 

Kaynağı, kapsamı, tarafları, coğrafi mekânı ve süresi ne olursa olsun; ülkemiz ve yakın 

coğrafyamız başta olmak üzere yeryüzünün herhangi yerinde herhangi çatışma süreci veya 

sonucunda bedensel ve psikolojik zarar gören, yakınlarını kaybeden, bulunduğu ortamdan 

ayrılmak zorunda çocukların durumu ile koruma, rehabilite ve eğitim ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik farkındalık oluşturup, tespit ve model önerileri geliştirerek resmî ve sivil 

kanalları harekete geçirmek üzere bir dizi akademik ve sosyal etkinliğin düzenlenmesi. 

 

 

AMAÇ 
 

Çatışmalardan geriye her hâl ve şart altında; yaralı, sakat, bedensel ve psikolojik zarar görmüş, 

öksüz, yetim, kimsesiz kalmış, kaybolmuş, evinden, yurdundan, yakınlarından ayrı düşmüş her 

yaşta çocuk kalmaktadır. Canlarını kurtarmayı başarsalar bile, hayatları kararan bu çocuklardan 

bir kısmı koruma altına alınabilirken, özel ve kamusal kurumlar tarafından bakımı üstlenilenlerin 

dışındakiler her türlü kötü koşul ve zorlukla kendi başlarına mücadele etmek zorunda kalmakta 

veya varsa ikinci, üçüncü derece yakınların inayeti ile belirsiz bir geleceğe umutsuz bakmaktadır. 

Sıfır yaştan itibaren, bu durumda kalan her çocuk, ilerleyen zamanın her evresinde, beslenme, 

sağlık, özel ilgi ve eğitim hizmetlerinden yararlanma ihtiyacındadır.  

 

Her ülkede olduğu gibi Türkiye için de geleceğin güvencesi olan çocukların en iyi şekilde 

yetişmesi ve geleceğe yetkin ellerde hazırlanması yasalarla da koruma altına alınan bir 

yükümlülük ve haktır. Günümüzde, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de her gün 

çatışmaların en büyük kurbanı, çocuklar olmaktadır. Proje’nin önceliği, konunun önemine dikkat 

çekerek, çocukları koruma altına almayı teşvik etmek, Çatışma Çocukları için rehabilite ve 

eğitimin önemini vurgulamak, çatışmalara bu açıdan yaklaşılmasını sağlayıp verdiği büyük zarara 

dikkat çekerek uzlaşma zeminleri aranmasına bir fırsat daha vermektir.   
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YER 
Türkiye ve Bölge 

 

TARİH 
2016 - 2017  

 

KOORDİNATÖR 
 

Program’ın koordinatörlüğünü TASAM’a bağlı olarak çalışan Milli Savunma ve Güvenlik 

Enstitüsü üstlenmektedir. STK tüzel kişiliği ile tarafsız ve bağımsız bir “düşünce kuruluşu” olarak 

on iki yıl önce kurulan TASAM, “kıta bazında” Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika - Karayipler 

ve Kuzey Amerika, “bölge bazında” Balkanlar, Orta Doğu, Karadeniz - Kafkas ve Akdeniz 

alanlarına odaklanırken “kimlik bazında” ise Türk Dünyası ve İslam Dünyası alanlarında 

çalışmalar gerçekleştirmektedir.  

 

100 ülkeye varan etkinliği ile TASAM çalışmalarına; ana yönetim, enstitüler ve projelerin bilim, 

akil kişiler ve diğer çalışma kurullarında yüzlerce saygın, duayen isim ciddi katkılar sunmaktadır.  

TASAM bugüne dek; Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü, Afrika Enstitüsü, İslam Ülkeleri Enstitüsü, 

Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Siyasal İletişim Enstitüsü, Enerji Su ve Gıda Enstitüsü, Çevre ve 

Marka Şehir Enstitüsü, Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü, Türkiye Turizm Enstitüsü gibi 

kurumları ülkemize kazandırmıştır. Ayrıca; Dünya İslam Forumu, Dünya Türk Forumu, 

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İşbirliği Platformu Türkiye Nükleer Teknoloji 

Platformu, Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu, Balkan İletişim Ağı, İİT Ülkeleri Düşünce 

Kuruluşları Platformu gibi ağları kurucu koordinatör olarak işletmektedir. T.C. Cumhurbaşkanlığı 

himayesinde başlatılan Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 ve yeni versiyonu olan Türkiye 2053 

“Güç ve Adalet” Projesi kapsamında “Sosyal Politikalar ve Sivil Tolum”, “Sağlık ve Sosyal 

Güvenlik” başta olmak üzere 10 Stratejik Lokomotif Sektör çalışmasını, Sivil Global 2015-2023-

2053 “Global Sivil Diplomasi İnşası Programı” kapsamında “İnsani Diplomasi”, “Sağlık 

Diplomasisi”, “Eğitim Diplomasisi” vb. çalışmaları, ayrıca kuruluşuna öncülük ettiği ulusal ve 

uluslararası platform ve ağlar üzerinden başta ülkemiz ve bölgemiz olmak üzere tüm insanlığın 

barışı, refahı ve gelişimi için samimi çabalarını yüksek katılım ve geri dönüşlerle sürdürmektedir. 
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KAPSAM 
 

Uluslararası kabule göre 0-18 yaş arası çocuk statüsünde nitelendirilmektedir. 7,3 milyarlık 

dünya nüfusunun 2,2 milyarı bu yaş aralığındaki çocuklardır ve çocuk nüfusunun da büyük 

çoğunluğu az gelişmiş/çatışma bölgelerinde yaşamaktadır. 

 

Gelişmiş ülkelerin gelişmelerinin teminatı olarak çocuklara yaptığı yatırım yadsınamaz. 

Çocukların eğitim ve öğretimi, ülkelerin ilerlemesi için gereken bilgi birikimini sağlamakta, bu 

birikimlerle bölgesel ve küresel hedefler yakalanmaya çalışılmaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeler ile risk altındaki ülkelerde yaşanan güvenlik, ekonomik, sosyal ve politik sorunların 

varlığı ve devamlılığı hem ülkeleri hem de ülkelerin bulunduğu bölgeleri sorun alanı hâline 

getirmektedir. Söz konusu ülkelerin büyük çoğunluğu yaşadıkları sorunları aşmak için uzun vadeli 

planlar yapmamakta ve anlık çözüm planlarına çocuklar dâhil edilmemektedir. Yoksulluk ile 

çatışma çoğu zaman birlikte anılan, birbirinin hem nedeni hem sonucu olan olgulardır. 

 

Özellikle BM’nin risk altındaki ülkeler olarak tanımladığı Suriye, Afganistan, Somali, Kuzey Sudan, 

Kongo, Orta Afrika, Irak, Eritre, Yemen ve Myanmar ile Nijerya, Kenya, Etiyopya gibi çatışma 

yaşanan diğer bölgelerde ortaya çıkan “felaket” durumları başta çocukları etkilemektedir. 

Çocuklar bu çatışmalarda ölmüş, sakat kalmış, kendilerine sağlık hizmetleri ve aşılama 

ulaşamamış, öksüz ve yetim kalmış, asker yahut işçi olmuş, göç etmiş, yurtsuz kalmış, okulları 

zarar gördüğü için eğitimlerine devam edememişlerdir. Bu durumun kısa vadede devam edeceği, 

uzun vadede ise başka sorunlara sebebiyet vereceği aşikârdır. 

 

Suriye, Irak, Afganistan, Sudan ve Somali Türkiye’nin birincil göç aldığı ülkeler olmasının yanında 

coğrafi ve siyasi sebeplerle de yakın etki alanı içerisindedir. Çatışma alanı ülkelerinin çocukları 

kendi ülkelerinde yaşadıkları sorunları Türkiye sınırları içerisinde var oldukları dönemde de 

yaşamaya devam etmektedir.  

 

Türkiye içinde yaşanmış olan terör süreçlerinin de çocukları etkilediği bilinmektedir. O dönemde 

çatışmalardan etkilenen çocukların bugünün yetişkinleri olduğu ve teröre katılan veya sempati 

duyan kitlenin önemli bir bölümünü bu kişilerin oluşturduğu düşünüldüğünde, çatışmanın 

etkilerini dağıtarak büyüten bir sistemin varlığından söz edilebilir. Bugünün çatışma çocuklarının 

5-10-20 yıl sonra potansiyel olarak neye dönüşeceği de bugünden cevaplanması gereken bir 

zihinsel eşiktir. 
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Çatışma bölgesi çocuklarının korumaya alınması, rehabilitasyonu ve eğitimi tüm kesimlerin 

benimsediği bir konudur. Özellikle, dünyayı değiştirmek için en güçlü silah olan eğitim silahların 

ve savaşın yakıp yıktığı tüm ülkeler için olduğu gibi, bölgesel çatışmalardan etkilenen Türkiye için 

de önemlidir. Eğitim konusundaki çalışmaların temel odak noktalarından biri bu olmalıdır. 

 

İşin içine çocukların mağduriyeti, ihmali ve yeterince eğitilememeleri girince; çatışma, 

eğitimsizlik ve yoksulluk, kırılması zor bir döngü hâline gelmektedir. Nijerya, Suriye ve Kenya gibi 

ülkelerde eğitime yönelik saldırıların giderek arttığını görmekteyiz. Terör Türkiye’de de eğitimi 

aksatmaya başlamıştır, zira terör olayları bugün Türkiye’nin belli il ve ilçelerinde çocukların okula 

gitmelerini engellemektedir. Sorun bugün az kişiyi etkilese de toplumu istikrarsızlaştırabilecektir. 

Karşılaşılan tüm bu eğitim sorunları şu nedenlerden kaynaklanıyor olabilir: 

- Çatışma bölgelerindeki okullar zarar görmüş veya yıkılmış olabileceği gibi öğretmenler de 

öldürülmüş, bölgeyi terk etmiş ya da savaşa katılmaya zorlanmış olabilir. 

- Hastalıklar okula gitmeye engel olmuş olabilir (Temel sağlık hizmetlerine ulaşılamadığı için 

genellikle ishal, sıtma gibi kolayca önlenip tedavi edilebilen hastalıklar baş göstermiş olabilir). 

- Çocuklar evlerini terk etmeye zorlanmış olabilir ve okul olmayan mülteci kamplarında olabilir. 

- Çatışma, aile bireylerini birbirinden ayırmış ya da gelir kaynaklarına zarar vermiş olabilir. 

(Çocuklar okula gitmek yerine çalışmak zorunda kalıyor ya da diğerleri para kazansın diye küçük 

veya hasta akrabalarına bakmak için evde kalıyor olabilir) 

- Okul ve doğum sertifikaları çatışmalarda genellikle kaybolur veya imha edilir. Bu da çocukların 

tekrar yeni bir okula kayıt olmalarını engeller. 

- Bazı toplumlarda eğitime - özellikle kız çocuklarının eğitimine - değer verilmemektedir. Bu 

genellikle, kısa vadeli hayatta kalma ihtiyaçlarının çocukların geleceğine yatırım yapmaktan daha 

büyük bir öncelik hâline geldiği çatışma bölgeleri için geçerlidir. 

 

Var olan çatışmaların ve dâhilindeki çocuk hakları ihlallerinin normalleşmesi durumunda 

toplumsal duyarlılık ile çözüm için olan inanç ve çaba olumsuz etkilenecektir. Çocukların 

korunmaları, yaşama, barınma haklarını devam ettirmeleri ve daha iyi bir gelecek fırsatına sahip 

olmasları için eğitim, tüm insanlığın önemsemesi gereken bir konudur ki ihmal edilmesi 

durumunda soruna dönüşeceği açıktır. Çatışmalardan etkilenen çocukların okula gitmelerini 

sağlamaya yönelik çaba göstermediğimiz sürece temel eğitime evrensel erişim 

sağlanamayacaktır.  Bu açıdan okullara ve öğrencilere yönelik şiddet saldırılarının bir savaş suçu 

olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Çocuk haklarının bu açıdan ihlali ivedilikle sona ermelidir 

ve Çatışma Çocukları daha fazla koruma altına alınmalı, onları geleceğe hazırlayacak eğitim 

kurumlarına özen gösterilmelidir. 
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POTANSİYEL İŞBİRLİĞİ/PAYDAŞLAR 
 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Valilikler 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü  

Belediyeler 

Kızılay 

AFAD 

UNICEF  

UNDP 

IOM 

WHO 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

Özel ve Kamusal Çocuk Yurtları 

Darüşşafaka Vakfı ve Lisesi 

KADEM 

AÇEV 

Çocuk Vakfı 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 

Gündem Çocuk Derneği  

Eğitim Gönüllüleri 

Üniversiteler 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflar ve Dernekler 
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PROGRAM ETKİNLİK PERSPEKTİFİ 
 

Çalıştaylar 

Pilot Bölge Seçimi ve Alan Çalışması 

Araştırma Projeleri  

Konferanslar 

Kongre / Sempozyum  

Öneri/Politika Sunumları 

Raporlar Yayınlar 

TV Medya Etkinlikleri 


