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 ÇOCUK VAKFI TARAFINDAN 

AİLE VE ÇOCUK BAKANLIĞI 

İLE TBMM AİLE, ÇOCUK, GENÇLİK 

VE KADIN KOMİSYONU KURULMASI 

ÖNERİLDİ 

 

 

 Aile ve Çocuk Bakanlığı ile TBMM Aile Çocuk Gençlik ve Kadın 

Komisyonu’nun kurulması önerildi 

 Öneriler TBMM’de temsil edilen siyasi partilere ve Milletvekillerine 

iletilecek 

 

Çocuk Vakfı tarafından 1980 sonrası artarak yaygınlaşan aile, çocuk, gençlik ve 

kadın sorunlarının tespiti, ülke ölçekli sosyal politikaların belirlenmesi ve 

uygulamaların gerçekleştirilmesi amacıyla Aile ve Çocuk Bakanlığı ile TBMM Aile 

Çocuk Gençlik ve Kadın Komisyonu kurulmasını önerildi. Bakanlığın ve 

Komisyonun kurulması için Çocuk Vakfı’ndan yapılan açıklama şöyle: 

 

“Türkiye nüfusunun şehir ve büyükşehirlerde toplanması, işsizlik, yoksulluk, 

mesleksizlik, tembellik, boşanma oranlarının artması, tek haneli yaşama sayısındaki 

artış ve küresel ekonomik politikaların etkisi ile aile, çocuk, gençlik, kadın ve yaşlılık 

sorunlarının katlanarak artmasına neden olmuştur. Son yıllarda sağlanan “para 

desteği” sorunların çözülmesinin ertelenmesine neden olmuş, aileye yönelik koruyucu 

ve önleyici hizmet modelleri geliştirilememiş,  toplumsal sorunlar ve siyasi 

kutuplaşma sonucu aile öznelerinin sorunları çözümsüzlüğe itilmiştir. 

 

Türkiye aile, çocuk, gençlik, kadın ve yaşlılarla ilgili yeni sosyolojiyi dikkate alarak 

gerçekçi sosyal politikalar geliştirmeli ve uygulamalıdır. 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde 

aile yapısının içinde bulunduğu durumun partiler üstü ortak değer ve kabullere dayalı 

olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Aile, çocuk, gençlik ve kadın sorunları 

Türkiye’nin birinci öncelikli beka meselesi hâline gelmiştir. 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı icracı bir bakanlık işlevini yerine getiremediği 

gibi, Başkanlık sistemine geçilmesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı’na dönüştürülmesiyle birlikte aile, çocuk, gençlik, kadın ve yaşlılarla ilgili 

hizmet alanları durma noktasına gelerek çok boyutlu çözümsüzlük sarmalı ortaya 

çıkmıştır. İlgili Bakanlığın mevcut insan kaynağı ve hizmet modelleriyle etkin bir 

işlevi yerine getirmesi imkânsızdır. Türkiye, aile, çocuk, gençlik, kadın ve yaşlılar 

konusundaki kaygı ve sorun tespitinde belli ölçüde ortak bir anlayışa sahip olsa da 

devlet, hangi sosyal politikayla sorunların çözümüne yöneleceği ve hangi 

örgütlenmeyi tercih etmesi gerektiği konularında kararsızlık içindedir. 



 

 

 

 

Çocuk Vakfı, hayat çemberi içindeki aile, çocuk, gençlik ve kadın sorunlarının tespit 

edilmesi ve daimi görev yapacak TBMM Aile Çocuk Gençlik ve Kadın 

Komisyonu’nun kurulması amacıyla Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere partiler 

üstü bir anlayışla hareket edilmesi amacıyla çağrıda bulunacak. 

 

Çocuk Vakfı ayrıca, son dönemde aile, çocuk, gençlik, kadın ve yaşlılara yönelik 

politika ve hizmet alanlarının belirsizliğe itilmiş olması nedeniyle, il ve ilçelerde 

yapılandırılacak icracı bir Aile ve Çocuk Bakanlığı’nın hiç zaman kaybedilmeden 

kurulmasını da öneriyor.” 

 

 

Eki: 

Aile ve Çocuk Bakanlığı ile 

TBMM Aile Çocuk Gençlik Kadın 

Komisyonu Kurulmasına Dair Gerekçe 

 

 

 

 

 

                                                    


