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UNICEF, 1951 yılından bu yana Türkiye’de Hükümet, özel sektör ve sivil toplum ile yakın ortaklık içerisinde, çocuk haklarına yönelik 
yatırımları ve taahhüdü güçlendirerek çocuk ve gençlerin haklarını korumak için çalışıyor.

UNICEF ve Türkiye’deki ortakları, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme doğrultusunda, Türkiye’de yaşayan en zor durumdaki 
çocuk ve gençlere ulaşmayı ve onlara yaş gruplarına uygun destek sağlamayı amaçlıyor. UNICEF, mülteci ve göçmenler de dahil olmak 
üzere tüm çocuk ve gençlerin (22,9 milyon veya toplam Türkiye nüfusunun %27,5’i) her türlü şiddet, istismar ve sömürüden korunmasını 
ve yaşamını iyi şartlar altında sürdürmek için kaliteli hizmetlere erişmesini sağlayacak ulusal sistemleri destekliyor ve güçlendiriyor. 

“Yüksek bir çocuk ve genç nüfusa sahip olan ülkemiz, çocukların iyi 
olma halinin sağlanması, gençlerin donanımlı ve üreten nesiller olarak 
hayata atılmalarının desteklenmesine yönelik politikalara öncelik 
vermiştir.”

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

2021-2025 için yeni Ülke Programı, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinin gerçekleştirilmesini desteklemek ve hiçbir 
çocuğun geride kalmamasını sağlamak amacıyla UNICEF 
ve Türkiye arasındaki güçlü ortaklığı sürdürüyor. Odak 
noktası ise bütüncül erken çocukluk gelişiminin (EÇG) 
desteklenmesi, ergen kız ve erkek çocuklarının karşılaştığı 
zorlukların ele alınması, sosyal koruma ve çocuk koruma 
hizmetlerinin kalite ve kapsamının güçlendirilmesi ve 
çocuk haklarına yönelik ulusal yatırımların ve izleme 
mekanizmalarının desteklenmesidir. 

Türkiye Nüfusu, 2019

UNICEF bütünleşmiş Erken Çocukluk Gelişimi çalışmaları ile daha 
fazla çocuğun evde ve bulundukları topluluklarda öğrenme, şefkatli 
bakım ve gelişim fırsatlarından faydalanacağını öngörmektedir. 
Bu, erken çocukluk gelişimine ilişkin entegre bir ulusal stratejinin 
geliştirilmesini ve uygulanmasını; tüm çocukların kaliteli, kapsayıcı 
öğretim ve öğrenime erişimini sağlamak üzere bir dizi eğitim 
girişiminin gerçekleştirilmesini; ebeveynler ve bakım veren diğer 
kişiler tarafından şefkatli bakım verilmesinin desteklenmesini ve en 
zor durumdaki bölgeler ve gruplar için sağlık hizmetlerinin temin 
edilmesini ifade eder.  
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Bileşen 1: Küçük Çocuklar

Genç nüfus (15-24 yaş) 13 milyon olup toplam nüfusun %16’sını oluşturmaktadır.

Eğitim seviyesine göre net okullaşma oranı
(Türkiye) (%) 2019/’20 
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UNICEF Türkiye, ergen erkek ve kız çocuklarının, özellikle en 
zor durumdaki ve risk altındaki ergen ve gençlerin karşılaştıkları 
temel zorlukları; onların güvenli ve kapsayıcı bir ortamda 
öğrenmelerini, gerekli becerileri edinmelerini ve anlamlı bir 
katılım göstermelerini sağlamak suretiyle ele almaktadır. Bu 
çalışmalara, okul dışında kalmış tüm ergenler için öğrenmeye 
erişim sağlayacak politika ve programlara destek verilmesi; 
hem örgün okul ortamında, hem de bunun ötesinde kaliteli 
öğrenmeye ve önemli 21. yüzyıl becerilerinin edinilmesine 
destek verilmesi; ergen ve gençlerin anlamlı katılım ve 
etkileşimini artıracak mekanizmalara destek verilmesi ve 
ergenleri etkileyen çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik, ve 
çocuklara yönelik şiddetin diğer biçimleri gibi sakıncalı 
uygulamaları sürdüren olumsuz toplumsal cinsiyet normlarının 
ve sosyal normların değiştirilmeye çalışılması da dahildir.

Bileşen 2: Ergenler ve Gençler

20–24 yaş arası 
kadınlarda 15 yaş ve 

18 yaş öncesi evli 
olduğunu veya bir eş ile 
birlikte yaşadığını beyan 

edenlerin oranı, 2018

2019 yılında 720.000 çocuk (%71 
erkek çocuğu ve %29 kız çocuğu) 
bir ekonomik faaliyette çalışmıştır.
Bunların %20’si 15 yaşın altındadır.

UNICEF Türkiye ortaklarıyla birlikte, en zor durumdaki 
çocukların ve ailelerinin, entegre ve daha kapsamlı sosyal 
politikalar ve çocuk koruma hizmetlerinden faydalanmalarını 
sağlamak amacıyla sosyal koruma ve çocuk koruma 
hizmetlerinin kalite ve kapsamını iyileştirmek için 
çalışacaktır. Bu doğrultudaki çalışmalar; ebeveyn bakımı 
olmayan çocuklara yönelik korumanın iyileştirilmesini; 
risk altındaki çocuklar için tespit, sevk ve raporlama 
mekanizmalarının güçlendirilmesini; sosyal koruma ve 
sosyal hizmetler iş gücünün kapasitesinin artırılması,  
ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri için psikososyal desteğin 
genişletilmesini; sosyal yardımların ve sosyal koruma 
hizmetlerindeki tüm elementlerin çocuklara karşı daha 
duyarlı olmasının sağlanmasını, ve kanunla bir şekilde ilişki 
halindeki çocuklar için sistemlerin güçlendirilmesini içerir. 

Bileşen 3: Dezavantajlı Gruplar için Koruyucu ve Dayanıklı Programlar

Kaynak: TUİK

Türk kız çocukları

Türk kız çocukları

Suriyeli mülteci kız çocukları

Suriyeli mülteci kız çocukları

12 ile 18 yaş arası 
çocukların  

%8–10’unun en az 
bir kez okulda, evde veya 
sokakta fiziksel şiddete 
uğradıkları bildirilmiştir. 

Ebeveynlerin 
%32,6’sı çocuklarına 

tokat attıklarını 
bildirmiştir.

15 yaşındaki Türk 

çocukların yaklaşık %9’u 
sıklıkla okulda akran 

zorbalığına maruz kalmaktadır 
(bir biçimde). Bu oran, OECD 

ortalamasına yakındır.

Kaynak: AÇSHB
Ergen Profili Araştırması, 2013

Kaynak: TÜİK
Aile Yapısı Araştırması, 2016

Kaynak: TÜİK
Aile Yapısı Araştırması, 2016

Kaynak: PISA, 2018

Ebeveynlerin  
%20,7’si yaygın disiplin 

yöntemi olarak çocuklarını 
dövdüklerini 
belirtmiştir.

31.445 olayda çocuklar 
cinsel suç mağduru 
olmuştur. Olayların 
26.842’sinde (%85,4) 
mağdur, kız çocuğudur.
Kaynak: TÜİK, 2019



Kurumsal işbirlikleri, çocuk haklarını siyasi ve 
sosyal gündemin en üst sıralarına koymak 
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle UNICEF, çocuklara dair veri ve 
bulgular sunmak  ve çocuklar için yatırımların 
artmasına katkıda bulunmak için savunuculuk 
çalışmalarıyla  hükümet, sivil toplum, diğer 
uluslararası kuruluşlar ve özel sektör ile 
çok taraflı işibirliklerini güçlendirmeye ve 
genişletmeye odaklanacaktır. Bu doğrultudaki 
çalışmalar arasında çocukların durumuna 
ilişkin bilgi ve veri toplama ve kullanımının 
güçlendirilmesi  hem kamu hem de özel 
sektörün çocuk refahına yönelik finansal 
ve diğer yatırımların  artırılması ve çocuk 
hakları izleme ve telafi mekanizmalarının 
desteklenmesi yer almaktadır. Bu bileşen 
kapsamında UNICEF ayrıca özel sektör 
ortaklarıyla yakın iş birliği içerisinde, çocuk 
haklarını iş ilkelerine entegre etmek ve 
Türkiye’de çocuklara karşı duyarlı ve 
sorumlu iş uygulamalarını yaygınlaştırmak ve 
kurumsallaştırmak için çalışacaktır.

Bileşen 4: Çocuk Haklarına yönelik Yatırım ve İşbirlikleri
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