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ÇOCUK VAKFI 

TBMM, Aile, Çocuk ve Gençlik Komisyonu 

Kurulması İçin 

Meclis Başkanı ve Siyasi Partilerin 

Genel Başkanlarına Mektup Gönderdi 

 

Çocuk Vakfı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. yılında aile, çocuk ve 

gençlikle ilgili bütün alanlarda yasa çalışmaları başta olmak üzere, ülke ölçekli 

yapılması gereken çalışmaları belirlemek ve önermek amacıyla TBMM Aile, Çocuk ve 

Gençlik Komisyonu kurulmasını önerdi. Çocuk Vakfı bu amaçla TBMM Başkanı 

Binali Yıldırım ile Mecliste grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet 

Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi Genel 

Başkanlarına mektup gönderdi. 

 

Çocuk Vakfı’nın daimi ihtisas komisyonu olarak TBMM Aile, Çocuk ve Gençlik 

Komisyonu kurulması önerisinde şu gerekçelere yer verildi: 

 

Çocuk Vakfı’nın 

Aile, Çocuk ve Gençlik Komisyonu 

Kurulması Önerisi 

 

“23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu güne kadar çocuk ve 

gençlikle ilgili araştırma amaçlı komisyonlar dışında daimi komisyon kurulamamıştır. 

Ülkemizin nüfusunun üçte birini çocukların oluşturduğu gerçeğinden hareketle aile, 

çocuk ve gençlik sorunları’nın diğer sosyal sorunların önüne geçtiği dikkate 

alındığında, milletimizin iradesini temsil eden Meclis’te aile, çocuk ve gençlikle ilgili 

yasa çalışması ve gündemlere odaklı daimi bir ihtisas komisyonunun gerekli olduğunu 

düşünüyoruz.  

 

5 Yıllık Kalkınma Planları başta olmak üzere, TBMM Genel Kurul Çalışmalarında 

defalarca gündeme getirildiği ve 2011 yılında düzenlenen I. Türkiye Çocuk Hakları 

Kongresi’nde önerildiği hâlde Aile, Çocuk ve Gençlik Komisyonu kurulması şimdiye 

kadar gerçekleşmemiştir. 

 

Bir ülkenin birincil önceliğinin aile, çocuk ve gençlik meselesi olduğu kanaatindeyiz. 

Aile, çocuk ve gençlik meselesi politik görüşlere indirgenmemesi gereken en temel 

toplumsal ortak kabul alanıdır. Bu nedenle; bir ülkede çocuğa ve gence verilen değerin 

ve saygının gereği olarak, çocuk ve gençlikle ilgili bütün karar mercilerinin en yüksek 

temsille yükümlü olması gerekmektedir. 

 

Aile, çocuk ve gençlik’le ilgili kök sorunların çözümünde zihniyet değişimini harekete 

geçirecek; kültür ve medeniyet merkezli öneriler geliştirmek üzere; aile, çocuk ve 

gençlik’le ilgili bütün alanlarda ülke ölçekli yapılması gerekli çalışmaları tespit etmek 

ve önermek amacıyla TBMM Aile, Çocuk ve Gençlik Komisyonu -alt komisyon değil- 

kurulması önerimizin gündeme alınmasını talep ediyoruz.”  

 


