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 Hayat Sende Derneği, 2007 yılından bu yana koruma altında 
yetişen çocuk ve gençlerin hayatlarına dokunmak için çalışmaktadır. 
Çalışmalarımızda koruma altında yetişen çocuk ve gençlerin sesinin 
daha fazla duyulmasını sağlamak ana ilkemizdir.

 Alternatif Bakım Veri Tabanı, Hayat Sende Derneği tarafından 
koruma altında yetişen çocuk, genç ve korumadan ayrılan bireyler 
alanında izleme ve savunuculuk yapılması amacıyla kurulmuştur. 

     Türkiye’de koruma altında yetişen çocuk, genç ve korumadan ayrılan 
bireylere ilişkin verilerin yetersizliğinden dolayı bu veri tabanı 
oluşturulmuştur. Bu çalışma ile Türkiye'deki çocuk koruma sistemine 
ilişkin, istatistik ve akademik kaynaklarla güçlendirilmiş bir kaynak 
oluşturulması hedeflenmektedir. Alternatif Bakım Veri Tabanı ile çocuk 
koruma sistemi içinde farklı özellik ve ihtiyaçları bulunan çocuk ve 
gençlerin görünürlüğünün artırılması, ihtiyaçlarının ve sorunlarını öne 
çıkarılmasında destek olması amaçlanmıştır. Türkiye’de çocuk koruma 
sistemine ilişkin izleme ve raporlaştırma veri tabanı aracılığıyla 
yapılmaktadır. 

    Çalıştayda emeği geçen tüm çalışan, gönüllü, akademisyen ve 
destekçilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla, 

Tuğçe Ekin
Yönetim Kurulu Başkanı
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Alternatif Bakım: Bakımı biyolojik ailesi tarafından sağlanamayan 
çocukların yararlandığı resmi ya da resmi olmayan, kısa veya uzun 
süreli; kurum bakımı, koruyucu ailelik, enformel bakım gibi farklı bakım 
türlerini ifade eden bakımdır.

Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve 
duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar 
edilme ya da suça sürüklenme durumu/riski bulunan çocuğu ifade 
etmektedir.

Devlet Korumasındaki Çocuk: Ailenin ölümü, ekonomik yetersizliği, 
ihmal ve istismarı gibi çeşitli nedenlerle kendi ailesi yanında korunup 
bakılamayan 0-18 yaş arası çocuklardır.

Kurum/Kuruluş Bakımı: Çocukların bakımının toplu olarak, büyük ya 
da küçük yapılarda bakım personeli aracılığıyla gerçekleştirildiği bakım 
türüdür.

Koruyucu Aile: Çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları bir 
süre için sağlanamayan çocukların eğitim, bakım ve yetiştirilme 
sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde 
devlet denetiminde paylaşan kişi ya da ailedir.

İzleme: İzleme bir durumun ya da tekil bir olayın sonrasında ne 
yapılması gerektiğini belirlemek üzere yakından gözlemlenmesidir. 

Savunuculuk: Karar vericileri etkileyerek, yasaları veya politikaları 
toplumdan dışlanmış kesimler lehine değiştirmek için, bilgiyi stratejik 
olarak kullanma sürecidir.

6 TANIMLAR
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  7.1. Yöntem 

 Alternatif Bakım Veri Tabanı Çalıştayı 14 Aralık 2021 saat 09:30’da 
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Hayat Sende Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuğçe Ekin ve Hayat Sende Derneği Genel 
Koordinatörü Rumeysa Bozdemir çalıştayın açılış konuşmasını 
gerçekleştirmiştir. Family for Every Child Ağı’ndan Senior Programme 
Advisor Fran Mhundwa Hayat Sende Derneği ile iş birliği hakkında kısa bir 
konuşma gerçekleştirmiştir. Etkiniz Sivil İzleme ve Savunuculuk Uzmanı 
Adem Arkadaş-Thibert izleme ve savunuculuk faaliyetlerinden ve 
projenin öneminden bahsetmiştir. Çalıştayda katılımcılar 4 gruba 
ayrılmış ve grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Grup çalışmalarında her 
grup, “Koruma altında yetişen çocuk ve yetişkin alanında veri 
derlemeye ihtiyaç var mıdır? Koruma altında yetişen çocuk ve yetişkin 
alanında verilere ihtiyaç duyan kişi ve kurumlar kimlerdir? Neden bu 
kişi ve kurumlar verilere ihtiyaç duyar? Koruma altında yetişen çocuk 
ve yetişkin alanında alternatif veri toplama yöntemleri nelerdir? 
Veriler izleme çalışmalarında nasıl kullanılır? Alternatif bakım veri 
tabanında yer alan verileri kapsam ve içerik olarak nasıl 
değerlendirirsiniz? Neler önerirsiniz?” sorularına yanıt aramışlardır. 

7.2. Mevcut Durum
 
 Alternatif Bakım Veri Tabanı Hayat Sende Derneği tarafından, 
koruma altında yetişen çocuk, genç ve korumadan ayrılan bireyler 
alanında izleme ve savunuculuk yapılması amacıyla kurulmuştur. Bu 
çalışma ile Türkiye'deki çocuk koruma sistemine ilişkin, istatistik ve 
akademik kaynaklarla güçlendirilmiş bir kaynak oluşturulması 
hedeflenmektedir. Bu proje ile kamu kaynaklı istatistiklerin yanında  
kamu kaynaklı olmayan verilerin de sunulması amaçlanmaktadır. Proje 
ile kapasitemizle uyumlu bir izleme çalışması yürütülmesi, 
raporlanması ve savunuculuk yapılması planlanmaktadır.

 Veri tabanında yer alan istatistiki veriler Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, basına yansıyan haberler ve sivil toplum kuruluşlarının 

İÇİNDEKİLER7 VERİ TABANI ÇALIŞTAYI
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yayımladığı yayınlardan elde edilmektedir. Betimleyici veriler ise ulusal 
ve uluslararası alanda yayınlanan raporlar, akademik çalışmalar, uzman 
görüşleri, haber örnekleri, stratejik davalama örneklerinden 
oluşmaktadır.

7.3. Sorunların Tespiti ve Öneriler 

1.Soru | Koruma altında yetişen çocuk ve yetişkin alanında veri 
derlemeye ihtiyaç var mıdır? 

“Veri derlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum çünkü toplanan veriler 
sistemin aksayan yönlerini göstermek, problemleri belirlemek ve 
çözüm üretmek için çok önemli.”

“Doğru verilere ulaşmak doğru politikalara ulaşmamızı sağlar. 
Sistematik, yansız ve güvenilir bir bilgi derlemeye ihtiyaç var. Önce 
resmi ortaya koymalıyız ki ne yapacağımızı bilelim.”

“Çocuk ve ergenle çalışmak istiyordum ama veri alamadım. Örneğin 
Bakanlığın formunda şöyle bir ibare var; ‘önce biz inceleyeceğiz, yoksa 
kullanamazsınız...’”

“Problemlere doğru çözüm bulmak açısından da önemli. Veriyi veren 
tarafın belli bir çerçeve koyması lazım, belli çerçeve konmadığı için 
herkesin alması gereken verileri de alamıyorsunuz. Bakanlık ayrı bir web 
sitesi kurmalı ve güven ilişkisi içinde iyi bir çerçeve konmalı. Kolay veri 
ulaşımını sağlayacak açık kaynak sistemiyle bir takım veriler topluma 
sunulabilir.”

“Alana karşı toplumdaki bakış açısını değiştirmek ve çalışma alanını 
artırmak için de paylaşılmalı veriler. İyi veriler de paylaşılmıyor, genel 
kıstas olarak paylaşıyorlar. Veri paylaşmak deyince yanlış anlaşılıyor.”

“İhtiyaç var ancak bu ihtiyacın nedenselliği üzerine durmak gerekiyor. En 
önemli sorun verinin olmaması. İstatistikleri veren bir bakanlık var ama 
verilerin içerikleri yok. Kaçı koruyucu ailede, kaçı biyolojik ailede gibi alt 
detaylara ulaşamıyoruz. Bu nedenle alternatif sorun alanlarıyla ve 
yapılacak çalışmalarla ilgili kapsamlı verilere ihtiyaç var. Koruma 
altındaki kişi sayısını görebilmek, nasıl bir hizmet sunulacağı ve farklı 
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kategorilerde ayrılması açısından önemli. Devlet korumasında  resmi 
kanallarda STK'ları eklemeliyiz. Görünür, şeffaf ve güvenilir olmalı.”

“Adalet Bakanlığında Sicil İstatistik Genel Müdürlüğünde suça 
sürüklenen çocuk ve koruma altına alınanlarla ilgili hiçbir veri 
bulunmamaktadır.”

“Kendi çalışma alanımdan örnek vereyim.  İşitme engelli bireylerle 
çalıştığımız için kesişim kümesinde yer alıyoruz. Koruma altındaki 
bireylerle çalışırken veriye ihtiyacımız vardı ancak yeterli veri 
bulamıyorduk. Aile Bakanlığından talebimiz üzerine veri elde ettik. 
İşitme engelli 300-350 çocuk olduğu belirlendi ve bu oran Türkiye 
ortalamasının üzerinde...”

“Alanda ve akademik çalışmalarda sosyal inceleme raporu yazarken 
veriye ihtiyaç duyarlar. İzleme aşamasında veri tabanı çok önemlidir. 
Veriler, gözlemlerimizi bilimsel dökümanlara aktarabilme, ve kanıt 
sunabilmemiz açısından çok önemli. Sosyal hizmet alanında 
süpervizörlük de çok önemli.”

“Bakanlığın yıldan yıla veri paylaşım durumu değişiyor. Bir şeylerin iyi 
gidip gitmeme durumuna göre veriler ya paylaşılıyor ya da paylaşılmıyor 
bence. ‘Sistemde biyolojik aileye dönüşle ilgili sayısal veri yok, veri 
toplama ve yayımlama konusunda devlette bir sıkıntı var’ deniyor.”

“Geliştirilen portal kapsamında bence genellikle araştırmacılar bir şeyi 
merak ettiğinde kendileri veri toplamaya çalışıyor.  Araştırmacılar 
olmayan bir veriyi oluşturmaya çalışıyor. Alternatif olarak veri 
sisteminin olması verinin araştırmacılara gelmesi gibi olmuş, bu çok
iyi. ”

2. Soru | Koruma altında yetişen çocuk ve yetişkin alanında verilere 
ihtiyaç duyan kişi ve kurumlar kimlerdir? Neden bu kişi ve kurumlar 
verilere ihtiyaç duyar? 

“Sadece sosyal hizmet değil, eğitim, sağlık gibi bütün yaşantıyı etkileyen 
bir süreç. Çocuk alanında görev yapan tüm STK’ların, çocuğa dokunan 
herkesin bu veriye erişime ihtiyacı var.”
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“Devletin verileri ilgili kurumlarla paylaşılması gerekiyor ancak ilgili 
kurumlar verilere ihtiyacı olduklarının farkında değiller.”

“Çocuğun özel verileri de alınarak deşifre edilecek zannediliyor. Açık 
kaynakla vermeleri gerekiyor. Bu verilere en çok biz ihtiyaç duyuyoruz ki 
çalışmalarımıza katkı sunsun, bir de insani çalışmanın hep devlet eli 
zayıf kalır. Mutlaka sivil toplumun ihtiyaçları ve bağımsız denetim 
kuruluşlarının da ihtiyaçları var.”

“Çocuk toplumun temel parçası. Kurumlar kendi içlerinde de sağlıklı veri 
tutmuyor, onlar da kendileri sağlıklı veri tutulabilir ise katkı sağlar. Ortak 
paydada buluşmak ve kurumların kendi verilerini sağlıklı tutabileceği 
bir sistemin olması gerekiyor. Asıl, ana verilerin devlet tarafından 
sağlıklı bir şekilde tutularak paylaşılması gerekiyor.”

“Bakanlıkların; bakım verilen çocuklar, eğitim haklarından 
yararlananlar, sağlık sorunları, madde bağımlılığı, engeli, kronik 
hastalıkları olan kişilerin verileri olmalı. Aksi halde risk gruplarının  
ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarda eksik bilgiler bulunmasına neden 
oluyor.”

“Kamu kurumları STK’yı pek sevmiyor diye düşünüyorum. Politikalar 
tartışılsın, yanlışlar ortaya çıksın istemiyorlar.”

“Kamunun ve bakanlıkların verilere ulaşması gerekiyor ki uygun 
politikalar oluşturabilsinler. Kamuyu yönlendiren STK’ların da ihtiyacı 
var çünkü STK’lar kamuyu yönlendiren kurumlardır. Öncelikli hedefimiz 
kamunun elindeki verileri paylaşmasını sağlamak ve onları bu alanda 
motive etmek olmalı.”

“’...tahmin edilmektedir’ gibi şeyler yazılıyor. Ama neye göre 
konuşuluyor? Bu belirlenmeli.  Akademinin de veri talep edildiğinde 
uzun sürüyor ya da talep reddediliyor. Tahminler üzerinden havada 
kalan bir rapor oluyor. Kaynağa ulaşma ve izin konusunda zorluk 
yaşanıyor. Şeffaf olunsa sıkıntılar ortadan kalkar bence.”

“Verilere ulaşmak kesinlikle çok zor. Aslında bakanlıkta bu veriler var 
bildiğim kadarıyla. Çünkü geçenlerde bir çay sohbetinde koruyucu 
ailede Isparta’nın nüfusa oranla birinci il olduğunu söylemişti il 
müdürü, demek ki bunlar bilinen şeyler, bunların paylaşılması da çok 
yerinde olacaktır. Neden iller bu konuda yarışmasın?”
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3. Soru | Koruma altında yetişen çocuk ve yetişkin alanında alternatif 
veri toplama yöntemleri nelerdir? 

“Yalnızca nicel yöntemler değil, nitel yöntemler de olmalı. Odak grup 
çalışmalarıyla nitelikli veriler elde ediyoruz, deneyimlerin paylaşılması, 
sorunların daha nitelikli bir şekilde ortaya konması için gerekli. Anket ve 
soruda sağlıyor veri tabanını ama asıl deneyimler için bu tür çalışmalara 
ihtiyaç var. Odak grup çalışmasında benzer deneyimlere sahip oldukları 
için yalnız olmadıklarını gösteren bir süreç.”

“Medya taramaları ve haberler bu noktada önemli bir veri kaynağı ve 
yöntemler.”

“Kamu elinden veri alma süreci, STK ve kamuyla iş birliği içerisinde 
gerçekleştirilebilir. Çocuklarla birebir görüşme yapılması ve çeşitli 
psikoterapi yöntemleriyle alınabilir. Doğrudan çocuktan veri almak 
kayda değer bir veri kaynağı sağlayacaktır. Çocuklarla iletişim kurarken 
örselememek  ve çalışan ekibin yetkin olması gerekiyor. 8 yaşından 
sonra da veri toplanabiliyor,  bu veriler kalan çocuklar için  faydalı 
oluyor.”

“Veritabanının güvenilir ve gösterge niteliğinin olması gerekiyor. Dar 
kapsamlı bir veri yanıltıcı olabilir ve politika geliştirmekte yetersiz 
olabilir. İlk kaynak devletin verileri olmalı, ikinci kaynak STK.”

“Devletin vereceği bilgi kaliteli ve işe yarar bilgi ancak şu an 
paylaşılmıyor. STK’ların verileri bütünü temsil edecek veriler 
olmayabilir. STK’ların vereceği veriler  bu sene ne kadar çocuğa burs 
verdik veya ne kadar çocuğu mezun ettik ile sınırlı kalabilir.”

“Akademisyenlerin verilerinin çok kıymetli ve güvenilir veriler olacağını 
düşünüyorum.”

“Biz yeni method olarak, bakanlıkta çay-kahve içme, her ay Ankara’ya 
gitme bütçesi ekledik, utanarak söylüyorum çünkü veriyi yazıyla 
alamıyoruz ama gittiğimizde detaylı incelenmiş veri alabiliyoruz. 
Aslında veri varmış ve bir ayda çıkarmışlar. Ben geleneksel metodların 
da kullanılması gerektiğini düşünüyorum, çünkü amaç sosyal fayda ise 
metodun önemi yok. Lobicilik veri toplamak için bir yol Türkiye’de.”

“Veri girişi konusunda son zamanlarda meta analiz çalışmaları 
yapılıyor.”
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4. Soru | Veriler izleme çalışmalarında nasıl kullanılır? 

“Bir bulguya ve amaca ulaşmak için süreçlerden geçiyoruz, analiz edip 
değişimi görüyoruz, bulgular sunuyoruz ve bu şekilde eksiklikler ortaya 
çıkıyor. Sadece veriyi toplamakla bitmeyen bir süreç. Politika yapıcılar 
için ve iyileştirme çalışmaları için kullanılabilir. Raporlama 
çalışmalarında  bu veriler kullanılabilir. Hazırlanan rapor sonucunda 
çözüm ve öneriler yazılmalı.Raporların politika oluşturmada katkı 
sunacağını düşünüyorum. Analiz sonrasında öneriler geliştirilmeli.”

“Klinik çalışmalarda da bu veriler kullanılabilir. Bir çalışma yaptık ve 
bulgu elde ettik örneğin, sonra bunu başka kişilere anlaşılır bir hale 
getirebiliriz.”

“Çocuklar korumadan ayrıldıktan sonra  kamu ve STK’lar tarafından takip 
ve izleme yapılmalı.”

”Çocuk nerede? Biyolojik ailesine döndüyse sonrasında ne oldu? Bunun 
için verilere ihtiyaç var, bunlara bakmak lazım. Devlet yükümlülüğünden 
çıktıysa takip süreci yok. Bu veriler önemli aslında. Ne kadar çocuk geri 
döndü? Ailelere nasıl bir iyileştirme yapabilmemiz açısından bu 
soruların cevabına ihtiyaç var.”

“Karşılaştırma yapılabilir. Farklı alanlardaki eksiklikleri görebilmek için 
boşluklar doldurulabilir.”

”Kurumsal kapasite geliştirme açısından geliştirme kullanılabilir. Güçlü 
yanlarımız, olumsuz kısımlar neler?”

“Devlet ve STK’lar bir olarak bir çalışma başlatılabilir ve birkaç sene 
sonrasında güncel verilere bakılabilir. Yani problem tespit edilip aksiyon 
yapıldıktan sonra veriler değiştirilebilir.”

“Verilere ulaşıldığında ve uygulamaya döküldüğünde uygulama başarılı 
olursa diğer kurum ve kuruluşlar da bunu uygulayabilir.”
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5. Soru | Alternatif Bakım Veri Tabanında yer alan verileri kapsam ve 
içerik olarak nasıl değerlendirirsiniz? Neler önerirsiniz? 

“Veri girişlerinin sistematik olarak devam edeceğini bilmek  uzun 
vadede sağlam bir veri tabanı oluşturacaktır. Bu süreçte sistematik, 
güncel, güvenilir ve geçerli bilgilerin elde edilmesi önemli. Verilerin 
güvenilirliğini denetlemek için yeni yöntemler düşünülebilir.”

“Farklı bölgelere yayılması gerekiyor, sadece büyükşehirlerden, 
kırsallardan değil, tüm toplumu temsil edebilecek incelenmeyen illerle 
ilgili bir çalışma yapılabilir. Hepsinin ortak ve farklılaştığı yerler rapor 
edilebilir.”

“Sayısal verilerin toplanması ve bunların da medyaya dayanması güzel 
olmuş.”

“Çocukların hukuki  sorunlarıyla ilgili  süreçler  eklenebilir. Sosyal hayata 
uyum evlat edindirmeden kaynaklı sorunlar gibi örnek davalar 
eklenebilir.”

“Son durumların raporlanması için buna ihtiyaç var. Güzel bir çerçeve 
sunulmalı, sistemin zamanla daha gelişecek ve dönüşecek kapsamlı 
hale gelecek bir veri tabanı olacağını düşünüyoruz.”

“Ben açıkçası devletten alacağımız istatistiklerin çok daha kapsamlı 
olması gerektiğini düşünüyorum. Koruma altında, kuruluş bakımında 
olanlar, koruyucu aile altında olanlar, evlat edinilenler, koruyucu aile 
yanında bulunan yabancı, engelli sayısı vs. bunlar çok güzel ancak 
devlet kurumlarında olan çocukların verileri de çok önemli.”

“Kronik hastalıkları olan, suça karışan, ya da şiddet mağduru olan 
çocuklar gibi daha riskli ve daha profesyonel çalışılması gereken gruplar 
var. Özellikle de özel ağır deneyimleri olan çocukların verilerine ihtiyaç 
var.”

“Etiketlenme, dışlanma, psikososyal destek vs. bunlar da geliştirilebilir. 
STK’ların verdiği destek ne kadarsa bu geliştirilmeli.”

“Sağlık Bakanlığından intihar vakası sayısı, hastalık vs. gibi konularda  
veri alınabilir diye düşünüyorum.”
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“Çocukların eğitimi, sağlığı ile ilgili veriler de olmalı, suçları, 
mağduriyetleri ve özel ağır deneyimleri olanlarla ilgili veriler de olmalı. 
STK’lar için de alanlar konulmuş ama çeşitlendirilebilir. Yine STK’ların 
eğitim ile yaptığı projeler. Memuriyet ile ilgili bilgiler de konulabilir. Ne 
kadar çeşitlendirebilirsek o kadar iyi olur diye düşünüyoruz ve o alanda 
şekillendirmek istiyoruz.”

“Çalışmaların karşılaştırılabileceği bir kısım olabilir, kaynak 
karşılaştırılması olabilir. Boşlukları yakalamak bence anlamlı. Baskı 
unsuru olması için kuruma kullanılabilir bir kanıt aslında. 
Görselleştirme de olmalı bence. Grafik olabilir. Araçlar kullanılabilir.”

“İlgili kişiler veri tabanındaki raporlarında kaynakça kısmında künye 
kullanabilirler. Böylece araştırma yapanlar, verilerin kaynaklarına 
ulaşmada kolaylık yaşayabilirler.”

“Raporlar  alana yönelik olmalı ve sınıflandırılmalı.”

“Alternatif veri tabanına izleme butonu eklenebilir. STK ve akademik 
çalışmaların destekleri olabilir. Gelecekte ne yapacağız, koruyucu, 
önleyici ne yapılabilir gibi bir kısım olabilir, fikirler alınabilir çünkü 
sadece şu anı ve şu anın verilerini konuşuyoruz.”

“İyi örnek ve iyi uygulamalar eklenebilir. İzleme kararı alma süreçlerini 
yönlendirmek için önemli.  Şehirlere göre verileri görmek isterdim.”

“Farklı alanlarla kesişim kümeleri ve kurumları  diyaloga davet 
edebilecek bir kesişim olabilir. Ne kadar iş alanlarına müdahale 
edilebilirse o kadar makro politikalar üretmek ve veri toplamak da kolay 
oluyor. Koruma sisteminde çok çeşitlilik var, yalnızca anne-baba kaybı 
değil. Bu sebeple bazı özel durumları olan çocuklar yok olabiliyorlar. 
Özellikle kesişimsel alanda kümeleşmeler konuşulabilir, çok önemli bir 
öneri.”

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve STK’ların veri tabanıyla ilgili 
görüşlerinin alınması önemli. Veri tabanında Hem STK’ların hem de 
yararlanıcıların söz hakkı olması çok değerli.”
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 Çalıştayda katılımcılar veri toplamanın önemine değinmiş, 
sistematik bir şekilde, tarafsız, şeffaf ve güvenilir veri toplamaya ihtiyaç 
olduğuna ve verilere ulaşmada karşılaştıkları zorluklara dikkat 
çekmiştir. Ayrıca katılımcılar, doğru politikalar oluşturmada doğru 
verilere ulaşmanın önemine değinmiştir. İzleme aşamasında alternatif 
bakım veri tabanının önemine, elde edilen bilgilerin kanıt temelli 
yaklaşım açısından oldukça önemli olduğuna değinmişlerdir. Özellikle 
daha hassas yaklaşımla çalışılması gereken; koruma altında ve kuruluş 
bakımında olan çocuk, evlat edinilen ve koruyucu aile yanında bulunan 
çocuk ve genç, kronik hastalıkları olan, suça sürüklenen, intihar eden 
veya şiddet mağduru olan çocukların verilerinin oldukça önemli 
olduğuna vurgu yapılmıştır.

Alana ilişkin veri derlemeye ihtiyaç olduğunu ifade eden katılımcılardan 
gelen öneriler ise,
   Bakanlık tarafından çocuk koruma alanında anonimliği korunan 
ancak mevcut durumu göz önüne seren verilerin kamuoyu ile yıllık 
periyotlarda detaylı ve düzenli bir şekilde paylaşılması,
   Yalnızca olumsuz verilerin değil, çocuk koruma alanında başarılı 
uygulamaları gösterecek olumlu göstergelerin de paylaşılması,  
   Veriye çocuk koruma alanını güçlendirmek, işlemeyen noktaların 
tespit edilerek ortak çözüm üretmek, projelerde doğru noktalara 
değinmek, sistemin nasıl geliştiğini görmek amacıyla ihtiyaç 
duyulduğunun kamu tarafına iyi aktarılması, 
   Alternatif Bakım Veri Tabanı’nın güvenilir ve gösterge niteliğinin 
olması gerektiği, dar kapsamlı verilerin yanıltıcı ve politika 
geliştirmekte yetersiz olabileceği, bu nedenle veri tabanının 
önümüzdeki dönem daha geliştirilmesi şeklindedir.

İÇİNDEKİLER8 SONUÇ
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