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1
Giriş
Türkiye, özellikle 2005 yılından bu yana çocuk koruma alanında yaşanan önemli gelişmelere tanıklık etmektedir.
Özellikle 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun yasalaşmış olması, devam eden süreçte Kanunda öngörülen ikincil
mevzuatın çıkarılması ve kurumsallaşma adına atılan adımlar, “çocuk koruma alanı” olarak tanımlanabilecek ve
Çocuk Koruma Kanunu yanında bir grup diğer mevzuatı, adli ve idari kurumları, personeli ve rolleri içeren çerçevenin
önemli ölçüde belirginleşmesini ve güçlenmesini sağlamıştır. Bu süreçte Avrupa Birliği ve British Council desteği
ile yürütülen ve ülkemizde Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) başta olmak üzere pekçok
paydaş kurumun ortak olduğu, üniversitelerin, UNICEF’in ve diğer pekçok sivil toplum örgütünün de katkı sağladığı
önemli projeler gerçekleştirilmiş ve halen gerçekleştirilmektedir.
Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitim Programı 2012 yılında yürütülmeye başlanılan Avrupa Birliği
destekli Türkiye’de Çocuklar için Adalet projesinin önemli bir aktivitesidir. Bu aktivite yanında söz konusu proje çerçevesinde; çocuk koruma hizmetlerine ilişkin il ve merkezi düzeyde koordinasyonların gerçekleştirilmesi için gerekli
mevzuat çalışmalarının desteklenmesi, Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi’nin revizyonu ve
Uygulama Planlarının hazırlanması, koordinasyonu güçlendirecek ve özellikle koruyucu/destekleyici tedbir kararlarının uygulanmasını kolaylaştıracak bir yazılımın uygulamaya konulması, tedbir kararlarının uygulanması ve izlenmesine ilişkin planlama/izleme süreçlerinin standartlara kavuşturulması ile il koordinasyon çalışmalarının izlenmesi ve
değerlendirilmesi gibi bir dizi diğer aktivite gerçekleştirilmektedir.
Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitim Programı, yukarıda ifade edilen projelerden “Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi (2008)” başlıklı proje çerçevesinde gerçekleştirilen uzun
soluklu ve çok kurumlu katılımın sağlandığı bir süreç neticesinde; kurumların, uygulayıcıların ve bilim insanlarının
katkıları ile oluşturulmuş ve Bursa ilinde yapılan pilot çalışmalarda da uygulanmıştır. Mevcut proje aktivitesi olarak
ise eğitimin ilk etapta 20 il koordinasyonlarında görev alan 400 kişiye, proje sonrasında ise tüm il koordinasyon
üyelerine verilmesi hedeflenmektedir.
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EĞİTİMİN AMACI ve KAPSAMI
Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitim Programının en geniş çerçeveli amacı, çocuk koruma hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılmasıdır. Bu ise ancak çocuk koruma alanında çalışanların; bu alanın öneminin
bilincinde, yasal sorumluluklarının farkında, alanda çalışan tüm paydaşları ile koordineli ve uyumlu çalışma istek ve
becerisinde ve son olarak ülkemizin çocuk koruma alanındaki vizyonuna paralel bir vizyon sahibi olmaları ile sağlanacaktır.
İfade edilen bu geniş amaç çerçevesinde Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitim Programı il düzeyinde
çocuk koruma hizmetlerinin önemli aktörlerini bir araya getirerek; bu hizmetlerin çerçevesi, hizmetlerde koordinasyonun gerekliliği, koordinasyonda ulusal strateji, yasal çerçeve, takım çalışması ve motivasyon ve il düzeyinde
hizmet haritalandırma konularında bilgilendirme, farkındalık ve bilinç oluşturma ve beceri kazandırma hedeflerine
yönelik olarak geliştirilmiştir.
Söz konusu hedefler çerçevesinde Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitim Programı modüler bir yapıda,
toplam 20 ders saati olacak şekilde sekiz ayrı başlık altında gerçekleştirilmektedir. Bu modüler yapı, eğitimin gerçekleştirilmesinde zaman/mekân kesişiminde ortaya çıkan duruma bağlı olarak düzenleme yapabilme şansı getirmektedir. Söz konusu modüller şunlardır:
1. MODÜL: Çocuk Koruma Alanı ve Koordinasyon (4 saat)
2. MODÜL: Bireysel / Kurumsal Motivasyon ve Takım Çalışması (3 saat)
3. MODÜL: Yeni Çocuk Koruma Modeli ve Strateji Belgesi (3 Saat)
Takip eden modüllere ilişkin genel bilgi 3. modülde aktarılacaktır.
Tüm modüllere ilişkin detaylı dokümanlara www.cocuklaricinadalet.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
4. MODÜL: Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarına İlişkin Mevzuat—Sorumluluklar (3 saat)
5. MODÜL: Tedbir Kararları Bilgi Sistemi Yazılımı (1 saat)
6. MODÜL: Korunma İhtiyacı olan Çocuklar İçin Risk Değerlendirme ve Kurumlararası İşbirliği Çerçevesinde Vaka
Yönetimi (3 saat)
7. MODÜL: Hizmet Kataloğu Oluşturma (1 saat)
8. MODÜL: Çocuğa Karşı Şiddeti İzlemek ve Önlemek İçin Göstergeler (2 saat)
Yukarıda ifade edilen her bir modülün kendi, hedefleri ve içerikleri kitabın devam eden kısımlarında yer almaktadır.
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Modül 1
Çocuk Koruma Alanı
ve Koordinasyon

1

Çocuk Koruma Alanı ve Koordinasyon

MODÜLE GENEL BAKIŞ

Amaç

Modülde eğitimin amacı, “çocuk koruma alanı” olarak ifade edilen ve risk altında ve/veya korunma ihtiyacı olan çocuklara ilişkin yasal düzenlemeleri, kurumları, aktörleri ve bu aktörlerin rolleri ile sınırlandırılmış, çocukların korunmasına yönelik adli ve idari süreçleri kapsayan yönetsel alanın katılımcılara tanıtılmasıdır.
Bu alanın tanıtımı ile beraber çocukların etkin ve verimli bir koruma ve önleme
hizmetinden yararlanması için birden fazla kurumun üzerine görevler düştüğü ve
bu kurumlar ile farklı çalışma alanlarının sistematik bir koordinasyon ile bir arada
hizmet sunmasının gerekliliğine dair bilinç oluşturulması hedeflenmektedir.

1. Modül katılımcıları aşağıdaki hususlarda bilgilendirmeyi ve bilinç seviyelerini
arttırmayı ve belirli seviyede tutum/davranış değişikliği kazandırmayı hedeflemektedir.
 Korunma ihtiyacı olan çocuk kimdir
 Çocuk koruma alanına ilişkin yasal çerçeve
 Çocuk koruma alanında yer alan kurumlar
 Çocuk koruma alanında sunulan hizmetler ve süreçler
 Çocuk koruma alanında koordinasyonun gerekliliği

Hedefler

 Kurumlar arası koordinasyonun teorik temelleri (avantajları, güçlükleri, çıktıları vb.)

 Başlangıç Faaliyetleri
• Hazır Bulunuşluk Testi: Eğitime ilişkin herhangi bir faaliyet öncesinde eğitimin etkinliğini test etmek ve geliştirmek
amacıyla yapılacak bilimsel çalışmalara temel teşkil etmek üzere hazırlanan testi doldurmanız istenmektedir. Test
enstrümanının üzerinde de ifade edildiği gibi, çalışmaya anonim katılım esaslıdır ve kimliğinize ilişkin herhangi bir
bilgi sorulmamaktadır.
• Tanışma
• Eğitime ilişkin beklenti ve kaygıların tespiti - Grup çalışması
• Grup İçi Davranış Sözleşmesinin oluşturulması

ÇOCUK KİMDİR?
“Çocuk” ve “çocukluk” kavramlarına; hukuki, biyolojik ve sosyolojik yaklaşımlar farklılaşmaktadır. Özellikle bu eğitim çerçevesinde ele alınan konular değerlendirildiğinde hukuki açıdan “çocuk” kavramının anlaşılması önem arz
etmektedir. 1989 tarihli BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 1. maddesinde “bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır”
denilmektedir. Ancak halen ülkemizde çocuk koruma alanını büyük ölçüde şekillendiren 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanunu çocuk kavramını “daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlamaktadır.
Bu durumda Türk Medeni Kanunu çerçevesinde evlenerek ergin olarak kabul edilse dahi 18 yaşını doldurmamış
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kişiler çocuk olarak ele alınmaktadır. Hukuki perspektiften yapılan çocuk değerlendirmeleri genel olarak çocuğun
gelişimsel özellikleri ve sosyalleşme süreçlerine yönelik bir değerlendirmeye yönelmeksizin koyduğu 18 yaş sınırı ile
bu yaş sınırı altındaki bireylerin medeni haklarını, cezai sorumluluklarını ve bu kişilerin korunmalarına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektedir.
Normatif standartlar sağlama adına atılan önemli bir adım olarak kabul edilse de çocukluk kavramının sadece hukuki
bir yaklaşımla anlaşılamayacağı da muhakkaktır. İnsanın sosyalleşme sürecinin en önemli aşaması olan çocukluk
dönemi, bireyin eğitim ve sosyalleşme sürecinde olduğu, ailesi ve sosyal çevresindeki yetişkinlerin desteği ile güçlü
ve güvende, sevgi ve destek ile büyümeye ihtiyaç hissettiği dönemdir. Bu dönem, sağlıklı gelişim için korkudan,
şiddet ve istismardan uzak yaşanmalıdır. Bu itibarla çocukluk sadece ana rahmine düşme ile başlayıp yetişkinlik
dönemine girme ile sona eren insan hayatında biyolojik bir dönem olarak anlaşılmamalıdır1.
İfade edilen hususlar çerçevesinde çocukların her türlü riskten korunması ve özel hakları çerçevesinde yetişmeleri
için ihtiyaç duydukları olanaklardan mahrum edilmemesi büyük önem arz etmektedir. Mevcut eğitim programı da
bu yaklaşım paralelinde çocukların ihtiyaç duydukları korumanın sağlanması konusunda ülkemizdeki uygulamaların
iyileştirilmesine yönelik olarak dizayn edilmiştir.

GENEL OLARAK “ÇOCUK KORUMA” KAVRAMINA BAKIŞ
Çocukluk döneminde sağlıklı gelişimi olumsuz etkileyen risklere maruz kalmak, gelişimde geri dönülemeyecek etkiler bırakmaktadır. Özellikle karşı karşıya kalınan riskler yüzünden kaçırılan olumlu gelişim fırsatları (eğitimini tamamlama gibi) bir daha yakalanamayacağı için çocuğun hem bugününü hem de yarınlarını olumsuz etkilemektedir.
Kişinin gelişimsel yönünü değiştiren bu riskler önceden öngörülebilinirse, alınacak tedbirler sayesinde engellenebilir. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin çeşitli maddelerinde de (Madde 3: Çocuğun yararına
önceliğin verilmesi ilkesi, Madde19: Suiistimal ve ihmalden korunma hakkı gibi) değinildiği gibi, çocukları onlara
zarar verebilecek tehlikeli durumlardan koruma sorumluluğu devlete verilmiştir. Devletin çocuklara yönelik risklerin
gerçekleşmesini önleme görevi, ancak devlet kurumlarının işbirliği ve bu konunun önceliğinin devlet ve kamuoyu
tarafından benimsenmesiyle yerine getirilebilir.
Son yıllarda birçok ülkede (özellikle Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerde) çocukların yüksek yararlarını gözeten
ve onların “iyi olma halini ve esenliklerini destekleyici” devlet stratejileri geliştirmek, önemsenen bir sosyal politika
alanı olmuştur. “Çocukların esenliklerini desteklemek”, bir yandan onların gelişimini yaralayabilecek her türlü riskten
uzak büyümelerini sağlamayı, diğer yandan da gelişimi destekleyecek her türlü hizmetin nitelik ve nicelik açısından
güçlendirilmesini içermektedir. Dolayısıyla, bu ülkelerde özellikle çocuklara yönelik riskleri önceden fark edebilecek
ve gerekli adımları atabilecek mekanizmalar kurulmuştur. Ortak amaç, başta ihmal ve istismar olmak üzere, karşı
karşıya kalabilecekleri her türlü riske yönelik kapsamlı önleme mekanizmalarıyla çocukların gelişimine olumsuz etki
yapabilecek durumları engellemektir.
Önleme çalışmalarının bir diğer odak noktası da olumlu gelişimin desteklenmesine yönelik hizmetlerdir. Uygulamada
sadece risklere odaklanmak ve riskleri azaltmaya çalışmak, günümüzde önleme çalışmaları bakımından yeterli görülmemektedir. Risklerin azalmasının ya da ortadan kaldırılmasının, sağlıklı gelişimin güvence altına alınması anlamına gelmediği görülmüştür. Bu yaklaşım, çocuk haklarının temel ilkeleri tarafından da desteklenmektedir. “Çocuğun
yararına önceliğin verilmesi” ve “çocuğun esenliğinin desteklenmesi” ilkeleri de yalnızca risklere odaklanmayıp,
olumlu gelişimin desteklenmesi gereğine vurgu yapmaktadır. Bu yaklaşıma sahip önleme çalışmalarında sadece
madde kullanımı veya okul terk gibi risk durumlarına odaklanılmamakta ve bu gibi risk durumları kişinin gelişiminden bağımsız biçimde ele alınmamaktadır. Daha bütünsel bir yaklaşım benimsenmekte ve çocuğun temel yaşam
1

http://www.unicef.org/sowc05/english/childhooddefined.html
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becerilerini (sağlıklı ilişki kurabilme, özdenetim, duygu denetimi gibi) destekleyici çalışmalara yatırım yapılarak, riskli
durumlar karşısında daha “dayanıklı” olmasını sağlamak hedeflenmektedir. Çocuğa ya da gence bütünsel bakan
ve onun sağlıklı gelişimi için gereken koşulların oluşturulmasına odaklanan bu bakış açısı, önleme çalışmalarını
şekillendirmektedir.
Çocuklara yönelik riskleri önceden fark edip önlemeye çalışmak, “çocuk koruma” kavramının en önemli unsurudur.
Çocukları, onların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü riskten koruma anlayışı, öncelikle gelişimi
olumsuz yönde etkileyen koşulları önceden tespit etmeyi ve müdahaleyi içermektedir. Bu yönüyle, önleyici sistem,
ihmal ve istismar sonrasında oluşturulan koruyucu müdahaleden kapsam ve yöntem açısından farklı esaslara göre
çalışmaktadır. Ancak, bunların birbirini izleyen süreçler oldukları ortadadır. Önleme aşamasında yeterli müdahale
yapılamadığı durumlarda karşımıza kötü muameleye maruz kalmış çocuk ya da gençler çıkmaktadır. Bu durumda
geri dönüş olanağı kalmamakta, müdahale ise çok daha zor (rehabilitasyon/iyileştirme) hale gelmektedir.

KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUK KİMDİR?
 Bireysel Çalışma: “Korunma İhtiyacı Olan Çocuk” kavramının çağrıştıkları

Felsefi açıdan “çocuk” olmak esasen korunma ihtiyacını beraberinde getiriyor olmakla birlikte halen etkin sistem
içerisinde bir çocuğun korunma ihtiyacı içerisinde olması Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde “Bedensel, zihinsel,
ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru”
olması hallerini kapsamaktadır.
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanuna göre ise “Korunma İhtiyacı Olan Çocuk”; beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya
şahsi güvenlikleri tehlikede olup;
1. Ana veya babasız, ana ve babasız,
2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi
her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen, çocukları
kapsamaktadır.
Ne var ki, söz konusu mevzuat çerçevesinde suça sürüklenen çocuklara ilişkin koruyucu destekleyici tedbirleri bir
güvenlik tedbiri olarak algılama ve uygulama yaklaşımının varlığı ve yasa başlığı altına dahil edilmiş olması genel
olarak ülkemiz çocuk koruma alanında suça sürüklenen çocukların da dahil olduğunu göstermektedir. Nitekim yapılan tanımlar çerçevesinde değerlendirildiğinde bir çocuğun suça sürüklenmiş olmasının her türlü gelişimine yönelik
oluşturduğu tehlike hali, bu çocukların da korunma ihtiyacı içerisinde olduklarını göstermektedir.

Korunma İhtiyacı Olan Çocuk;
a) Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede,
b) İhmal veya istismar edilmiş,
c) Suç mağduru,

d) Ana veya babasız, ana ve babasız,
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Devamı... (Bilgi Notu)
e) Ana veya babası veya her ikisi de belli değil,

f) Ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilmiş,

g) Fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü
sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa
sürüklenen,
h) Suça sürüklenen çocuktur.

Yukarıda ifade edilen yasal tanımlar belirli bir fikir oluşturmak açısından sunulmaktadır ve kamu yönetimi açısından
son yapılan mevzuat olarak ÇKK içeriğinde yeralan tanım daha geçerli kabul edilebilmektedir. Ancak çocuk koruma
alanı sadece mevzuat tarafından çizilen çerçeve ile sınırlandırılamayacak kadar farklı durumlardaki çocuklara hizmet
sunmayı amaçlamaktadır. Bu itibarla genel olarak kabul gördüğü üzere korunma ihtiyacı içerisinde olan çocukları;
tatmin edici bir sağlık ve gelişim düzeyine ulaşma veya bu düzeyi muhafaza etme olasılıkları düşük olan ya da
hizmetlerin sunulmaması halinde sağlık ve gelişimlerinde ciddi bozulmaların oluşacağı korunmasız ve/veya engelli
çocuklar olarak anlamakta fayda vardır. Bu bağlamda, etkin bir aile ortamından yoksun çocuklar ile ailesi tarafından
yeterince korunamayan çocuklar, çerçevesi esnek tutulması gereken çocuk koruma alanına dahil olmaktadırlar.
Çocuk koruma hizmetleri, çocukların kötü muameleye
karşı korunması, çocuğun sağlık ve gelişiminin bozulmasının önlenmesi, çocukların güvenli ve etkili bakım yoluyla
tutarlı koşullarda büyümelerinin, optimum yaşam olanaklarına sahip olmalarının ve yetişkinliğe başarılı bir giriş
yapmalarının sağlanması için sunulmaktadır. Bu hizmetler, belirgin şekilde zarar görmüş veya görme riski altında
olan çocukları korumak için gerçekleştirilen faaliyetleri
kapsamaktadır. Etkili çocuk koruma, çocukların refahını
korumaya ve desteklemeye yönelik daha kapsamlı çalışmaların vazgeçilmez bir parçasıdır.

Tartışma Noktası: Yukarıda verilen
tanımlar ve yapılan bireysel çalışmalar neticesinde ortaya konulan
"korunma ihtiyacı olan" yaklaşımı yeterince kapsamlı mıdır? Alternatif açılımlar neler olabilir?
İfade edilmeyen, tartışılmayan ve çocukları "korunma ihtiyacına" sürükleyen başka somut haller
neler olabilir?

ÇOCUK KORUMA ALANININ KAPSAMI
 Bireysel Çalışma: Çocukları korumak adına neleri, kimlerle ve hangi yasal mevzuat çerçevesinde yapıyorum?

Çocuk koruma alanı; risk altında ve/veya korunma ihtiyacı olan çocuklara ilişkin yasal düzenlemeleri, kurumları, aktörleri ve bu aktörlerin rolleri ile sınırlandırılmış, çocukların korunmasına yönelik adli ve idari süreçleri kapsayan yönetsel
alanı ifade etmektedir. Bu alanı temel olarak; ilgili mevzuat, bu mevzuat çerçevesinde oluşturulan kurumlar, bu kurumlarda çalışan görevliler, bu görevlilere yine mevzuat çerçevesinde tevdi edilen roller ve bu roller gereği iç ve dış
paydaşlarla ilişkili olarak devam ettirilen süreçler şekillendirmektedir.
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MEVZUAT
KURUMLAR
GÖREVLİLER ROLLER

SÜREÇLER

Çocuk Koruma Alanına İlişkin Temel Birincil Mevzuat
Çocuk koruma alanına ilişkin muhtelif mevzuatta hükümler bulunabilmekle birlikte alanı şekillendiren üç temel yasa
bulunmaktadır.
1. Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK):
2005 yılından beri yürürlükte olan Kanun, ismi ile ifade edildiği üzere çocuk koruma alanına ilişkin pek çok uygulamayı şekillendiren hükümler içermektedir. Kanunun amacı korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların
korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kanun;
çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmalarını ve korunma ihtiyacı içerisinde bulunan çocukların kurumda bakımının ve kurumda tutulmasının son çare olarak görülmesi,
kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının sağlanmasını esas olarak belirlemektedir.
ÇKK, risk altında ve korunması gereken çocuklara ilişkin, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma tedbirlerini tanımlayarak bunlara ilişkin görevlendirmeler
yapmaktadır (bu konu ilerleyen modüllerde detaylı olarak ele alınacaktır). Aynı zamanda; adlî ve idarî merciler, kolluk
görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) birimlerine bildirmekle yükümlü kılınmış, çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimselerin
çocuğun korunma altına alınması amacıyla ASPB birimlerine başvurabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca ÇKK, verilen
tedbir kararlarının uygulanışını daha etkin ve verimli kılmak üzere, hakimlere, hakkında koruyucu ve destekleyici
tedbire karar verdiği çocuğun denetim altına alınmasına da karar verebilme yetkisi tanımaktadır.
2. Sosyal Hizmet Kanunu:
Korunma, bakım veya yardım ihtiyacı olan ailelere ve çocuklara sunulan sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek
üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemek, söz konusu kanunun temel amaçlarındandır. Bu çerçevede Kanun, korunma ihtiyacı olan çocuk tanımlaması
yaparak bu çocukların gerekli hizmeti alacakları; çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, kreş ve gündüz bakım evleri, çocuk
ve gençlik merkezleri, toplum veya aile danışma merkezleri, çocuk evleri, sosyal hizmet merkezleri gibi kuruluşları
tanımlayarak görevlerini ifade etmektedir. Söz konusu Kanun ile ASPB, korunma, bakım ve yardım ihtiyacı olan
aileleri ve çocukları tespit ve incelemekle görevlendirilmiştir. Bu kişilerin ASPB’ye bildirilmesi ve incelemeye ilişkin
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işbirliğinde bulunulması konusunda mahalli mülki amirler, sağlık kuruluşları ve köy muhtarları ile genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları yükümlü kılınmıştır.
Sosyal Hizmet Kanunu korunma ihtiyacı olan çocukların reşit oluncaya kadar bu Kanun hükümlerine göre kurumca
kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek sahibi olmaları hususundaki gerekli koruma
tedbir kararının yetkili ve görevli mahkemece alınabilmesi için gerekli belgelerin ASPB tarafından düzenlenerek ilgili
mahkemeye gönderileceğini ifade etmektedir. Çocukların korunmasına ilişkin olarak söz konusu Kanun çerçevesinde acil müdahale gerektiren durumlarda çocukların ASPB birimleri tarafından bakım altına alınması ve gerektiğinde
koruma kararının kaldırılmasına ilişkin hususlar da düzenlenmiştir.
3. Türk Medeni Kanunu:
Çocuğun sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak hak sahibi olduğunu hükme bağlamaktadır.
Kanun, çocuğu, ana ve babasının velâyeti altında tanımlamış ve bunun ancak yasal nedenlerle son bulacağını hükme bağlamıştır. Çocuk hakimlerinin korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici tedbir kararının
yanında Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar verme yetkileri bulunmaktadır. Dolayısıyla Kanun korunma ihtiyacı olan çocuklara ilişkin önemli
süreçleri belirlemektedir.
Çocuk Koruma Alanını Belirleyen Mevzuat
*
*
*
*
*
*

Çocuk Koruma Kanunu
Korunma ihtiyacı içerisinde olan ve suça sürüklenen çocuk tanımları
Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları
Tedbir kararlarının denetimi
Sosyal Hizmetler Kanunu
Korunma ihtiyacı olan çocuk tanımı
Çocuklara hizmet verecek birimler
Koruma kararlarına ilişkin usul ve esaslar

- Türk Medeni Kanunu
* Velayet, vesayet, nafaka, kayyımlık, kişisel ilişki konuları

Yukarıda ifade edilen üç kanun, genel olarak çocuk koruma alanını sınırlandıran düzenlemeler getirmektedir. Bunların yanında korunma ihtiyacı içerisinde olan çocuklarla ilgili yapılacak işlemlere yön veren muhtelif yasalar ve ikincil
mevzuat da bulunmaktadır.
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Çocuk Koruma Alanında Görev Alan Kurumlar
 Grup Çalışması: Çocuk koruma alanında rol alan kurumlar ve görevleri (1. Vaka Senaryosu)

VAKA SENARYOSU - 1
Ayten (15 yaş) ve erkek kardeşi Murat (13 yaş) Bakanlığımıza hitaben gönderdikleri dilekçelerinde babalarının
cezaevinde müebbet hapis cezası ile tutuklu bulunduğunu, annelerinin evi terk etmesi nedeniyle zor durumda
olduklarını ve annelerinin bulunmasını talep etmişlerdir.
Yapılan inceleme sonucu kardeşlere halen 25 yaşındaki halanın bakmakta olduğu tespit edilmiştir. Anne,
babanın işlediği suça iştirakten yargılanmış olup aranmakta iken evi terk etmiştir ve şu anda nerede olduğu
bilinmemektedir.
Murat, anne ve baba yoksunluğundan okula devam etmemekte, eve geç saatlerde gitmekte, halanın otoritesini kabul etmemekte, kural tanımayarak arkadaşları ile zaman geçirmektedir. Birlikte zaman geçirdiği
arkadaşları ile zaman zaman uçucu madde (tiner vb.) de kokladığı yönünde komşuların bildirimi bulunmaktadır.
Abla yaşadığı aile dramı nedeniyle depresif ilaçlar kullanmaktadır. Bunun yanında yine aynı mahallede yaşayan
Coşkun isimli askerden yeni dönmüş olduğu belirtilen ve komşularca kötü alışkanlıkları olduğu ifade edilen
(kendini kesmek, sokaklarda bağırıp çağırmak gibi) bir genç ile de arkadaşlık yaptığı ve bu durumun hala ve
erkek kardeş tarafından endişe verici bulunduğu bilinmektedir.
Halanın çocuklara sahip çıkma isteği olup düzenli bir işi ve geliri bulunmamaktadır. Üstelik kendisinin çocuk
yetiştirme ve bakımı konusunda tecrübesizliği önemli sorunlara yol açmaktadır. Yaşanılan konut şehrin suç
oranı yüksek bir mahallasindedir ve kiradır. Aile 10 yıl önce yaşanılan şehre göçmüş olup aynı şehirde yakın
akrabaları bulunmamaktadır.

Yukarıda ifade edilen birincil mevzuat çerçevesinde korunma ihtiyacı içerisinde olan veya bu yönde riskli durumda
bulunan çocuklara ilişkin çalışmalarda görev alan başlıca kurumlar şunlardır:
1. Çocuk Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri
2. Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Büroları
3. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü
4. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (SHM, ŞÖNİM, KBRM, BSRM, Aile Danışma Merkezleri, Yetiştirme Yurtları, Yuvalar, Çocuk Evleri, Kreşler)
5. Sağlık İl Müdürlüğü
6. Milli Eğitim İl Müdürlüğü
7. İl Emniyet Müdürlüğü / İl Jandarma Komutanlığı
8. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
9. Yerel Yönetimler
10. Barolar
11. Sivil Toplum Örgütleri
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Çocuk Koruma Alanında Görevliler
Yukarıda ifade edilen kurumlarda istihdam edilen muhtelif profesyoneller çocuk koruma alanında görev almaktadırlar. Bu görevlilerin başlıcaları şöyle sıralanabilir:
-

İl valisi veya yardımcısı

-

İl koordinasyon sekreterya sorumlusu

-

ASP İl Müdürlüğü sosyal çalışma görevlileri

-

ASP İl Müdürlüğü yöneticileri

-

Çocuk, Aile, Hukuk Mahkemesi hakimleri

-

Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosunda görevli savcılar

-

Mahkemelerde görevli sosyal çalışma görevlileri

-

Denetim görevlileri

-

Öğretmenler (PDR, sınıf öğretmeni ve diğer öğretmenler)

-

Hekimler (Psikiyatr, Aile Hekimi ve diğer branşlardan hekimler)

-

Kolluk (genel kolluk ve çocuk birimleri)

-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü – İŞKUR uzmanları

-

Yerel yönetimlerde görevli sosyal çalışma görevlileri

Çocuk Koruma Alanında Süreçler
Çocuk koruma alanı, son olarak yukarıda ifade edilen roller çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken görevlerin yerine getirilmesinde bir veya daha fazla mevzuata dayalı olarak uygulanan, birden çok kurumun içerisinde bulunabildiği,
birden çok göreve ilişkin süreçleri kapsamaktadır. Bu süreçlerin başlıcaları şunlardır:
-

Risk altında ve korunması gereken çocuklara ilişkin tarama süreci (yeni koruma modeline göre)

-

Tespit edilen risklere ilişkin birinci değerlendirme süreci (ön değerlendirme ekiplerine)*

-

Tespit edilen risklere ilişkin ikinci yönlendirme (ilgili kurumlara)*

-

Genel olarak korunma ihtiyacı olan çocuğun ihbar edilmesi süreci

-

SHK çerçevesinde koruma kararı alınması süreci (ÇKK özel bir kanun olması ve sonradan yürürlüğe girmiş olması bakımından SHK çerçevesinde alınan koruma kararları artık ÇKK'ya atıf yapılarak alınabilmektedir)

-

ÇKK çerçevesinde acil koruma kararı alınması

-

ÇKK çerçevesinde koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması, uygulanması, izlenmesi ve kaldırılması süreçleri

-

Tedbir kararlarının denetimi süreci

* Eğitim kurumları tarafıdan yapılan taramalarda riskin düzeyine göre farklı bir yol izlenir. Ayrıntılar için bkz. Modül 3, sf. 34.
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Çocuk Koruma Alanının Genel Görünümü
İhbar
"suça sürüklenen"
Çocuk Kolluk
Birimi

Sağlık
Tedbiri

Eğitim
Tedbiri

Kolluk
Çocuk Mahkemesi

İhbar
"korunmaya
ihtiyacı olan"

Savcılık

Danışmanlık
Tedbiri

Denetimli
Serbestlik
Özgürlüğü
Kısıtlayıcı
Tedbirler

ASPİM
Bakım
Tedbiri

Barınma
Tedbiri

ÇOCUK KORUMA ALANDA KOORDİNASYON İHTİYACI
Yetişkin bireyin hayatın her aşamasında hissedeceği ihtiyaçlarına ve kullanacağı maddi/manevi varlıklarına ilişkin
kazanımların elde edildiği bir dönem olarak çocukluk dönemi, bireyin muhtelif kaynaklara ihtiyaç hissettiği ve her
kaynaktan farklı şekillerde yararlanarak yetişkinlik dönemine hazırlandığı bir dönemdir. Bu dönemde elde edilen kazanımlarda aile, eğitim kurumları, sağlık kurumları başta olmak üzere pek çok kurumun çocuğun ihtiyaçlarına yönelik
yapabilecekleri vardır. Yukarıda da izah edildiği üzere özellikle korunmaya ihtiyacı olan çocukların bu dönemde elde
etmeleri gereken kazanımlardan mahrum kalmamaları ancak bu kurumların etkin ve verimli çalışması ile mümkün
olacaktır.
Bir önceki bölüm göstermektedir ki, çocukların korunma ihtiyacına ilişkin farklı kurumların ve çalışma alanlarının
görevleri vardır. Ne var ki, çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesi bir üretim bandı mantığı içerisinde her kurumun üzerine
düşeni kendi yetki ve sorumlulukları dahilinde yapması, ortaya beklenen neticeyi çıkaramamaktadır. Her çocuk için
farklı ve kendine özgü gelişen korunma ihtiyacı durumu, ancak bu durumlara uygun olarak işbirliği ve koordinasyon
halinde uygulanan tedbirlerle giderilebilir.

Her çocuk için farklı ve kendine özgü gelişen korunma ihtiyacı durumu ancak bu durumlara uygun olarak işbirliği ve koordinasyon halinde uygulanan tedbirlerle giderilebilir.

Çocuk koruma alanının çok sektörlü ve çok disiplinli yapısı, koordinasyon olmaksızın bir “kakofoni,” koordinasyon ile
“senfoni” sonuçları verebilecek niteliktedir. Her korunma ihtiyacı olan çocuk vakasının kendine özgü durumu değerlendirildikten sonra sunulacak hizmetlerde beklenen verimlilik; hizmeti sunacak kurumun iç koordinasyonu ile aynı
çocuğun farklı ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri sunacak kurumlar arasındaki koordinasyon ile sağlanabilir. Kurumlar
arası koordinasyon olmaksızın kurumsal hizmetler neticelendirilebilir, ama çocuğun korunma ihtiyacı, risklerin bertaraf edilmesi ve çocuğun toplumsal hayata bir birey olarak dönüşü güçleşecektir.
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Kurumlararası Koordinasyon
 Grup Çalışması: Çocuk koruma alanında koordinasyon (2. Vaka Senaryosu)

MEHMET B. VAKASI
58

61

Kamile Y.
ANNEANNE
Kızı ile evde
konuşan tek
kişi.
Bakımlarını
üstlenen
kişi.

İsmail Y.
DEDE
Kız ile
görüşmüyor
Emekli
8 sene önce boşanma

24

25

Ali Y.
DAYI
Evli,
Keçiören'de
oturuyor.
Aile ile
görüşme
sıklığı
çok az.

Aynur T.
TEYZE
Evli,
Ankara
dışında
oturuyor.

27
Bahri Y.
DAYI
Evde
birlikte
yaşanıyor.
Madde
bağımlılığı,
kendisine
zarar
verme var.
Tedaviyi
reddediyor.

Aynı evde birlikte yaşayanlar için kullanılmıştır.

33
Sibel Y.
ANNE
Lise
Mezunu
Çalışmıyor
Çocuk ile
ayrı bir
odada
akşamlar
hiç dışarı
çıkmadan
yaşıyorlar.
Can
güvenliği
yok.

7 sene önce evlilik yapılmış

35

13
Mehmet B.
ÇOCUK
İlköğretim
7. Sınıf
Okul devam
sorunu.
Kendine
zarar verme
ve diğer
davranış
sorunları
var.
Basit
hırsızlık
mevcut.

Sedat B.
BABA
İlkokul
mezunu.
Yeniden
evlenmiş.
Çocuk ile
görüşmüyor.

32

6
Gülay B.
ÇOCUK
Mehmet ile
tanışmıyor,
ilişki yok.

Fatma B.
İKİNCİ EŞ
Sedat B.'nin
ikinci eşi.
Mehmet ile
ilişkisi yok.
Görüşmek
istemiyor.

VAKA SENARYOSU - 2
• Sibel Y. (Anne) 33 yaşında lise mezunu bir kadındır. Bundan 14 yıl önce babasının zorlaması ile Sedat B.
(Baba) ile evlenmiştir. Evlilik şiddetli geçimsizlik nedeni ile 8 sene önce sonlanmıştır ve Anne Sibel Y. babasının evine dönmüştür. Çiftin şu an 13 yaşında bulunan oğulları Mehmet B.’nin velayeti öncelikle Baba
Sedat B.’ye verilse de sonradan babanın çocuğa bakamayacağını bildirmesi üzerine çocuk, anne Sibel Y’ye
geçmiştir. Sibel Y. sonradan mahkeme yolu ile de velayeti almıştır. Evlilik süreçlerinde hem kendisinin hem
de çocuğun şiddet gördüğü ve bu sebeple birkaç kere hastaneye gittikleri görüşme esnasında tarafımıza
bildirilmiştir.
• Boşandıktan sonra yeniden evlenen Sedat B’nin bu evliliğinden de bir çocuğu bulunmaktadır. Sedat B. ve
Mehmet B. özellikle son 4 yıldır neredeyse hiç görüşmemişlerdir. Baba Sedat B:’nin çocuk için bir maddi
yardımı da bulunmamaktadır.
• Sibel Y.’nin üç kardeşi daha bulunmaktadır. Bunlardan Ali Y. ve Aynur Y. evlidir ve aile ile yaşamamaktadırlar. Kendisinden bir küçük kardeş Bahri Y. ise evde aile ile birlikte yaşamaktadır. Bahri Y. madde bağımlısıdır
ve neredeyse sadece maddeye ulaşmak için evden çıkmaktadır. Bunun haricinde odasından çıkmamakta,
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Devamı... (Vaka Senaryosu - 2)
odasında bile elinden bıçağını bırakmamaktadır. Kimi zaman kendisine zarar vermekte, kimi zaman da özellikle Sibel Y. ve çocuk Mehmet B.’ye saldırabilmektedir. Bunun için önlem olarak Mehmet B. ve anne Sibel
Y. akşamları kendi odalarına çekilmekte ve dışarı hiç çıkmamaktadırlar. Bahri Y. tedaviyi kabul etmemektedir. Sibel Y. haftada 100 Lira gibi bir ücretle sigortasız olarak bir emlakçının yanında çalışmaktadır. Anne bu
parayı da çocuğu için harcadığını ifade etmektedir.
• Sibel Y.’nin babası İsmail Y. kızı eve döndükten sonra kızını kabul etmemiştir ve kendisiyle konuşmamaktadır. Mehmet ile dedenin arası ise iyidir. Dede İsmail Y. madde bağımlısı oğlunu hasta olarak kabul etmekte,
hatta ona para vererek maddeye ulaşımını sağlamaktadır. Sibel Y.’nin annesi Kamile Y. duruma çok üzüldüğünü fakat elinden bir şey gelmediğini ve şu anda kızı ve torununun evde tüm ihtiyaçlarını kendisinin
sağladığını ifade etmektedir.
• Mehmet B. ilkokul yedinci sınıf öğrencisidir. Özellikle annenin çalıştığı dönemlerde okuldan önce anne ile
beraber dışarı çıkmakta okul saatine kadar sokaklarda vakit geçirmektedir. Mehmet’in okul durumunun
vasat olduğu, devam sorununun olduğu bilinmektedir. Bunların yanında Dayı Bahri Y.’nin yaşadığı davranış
sorunlarının çocukta da başladığı, kendisine ve arkadaşlarına zarar verdiği, kimi zamanlarda anne ile yaşadığı
çatışmalarda anneyi de kendisine zarar vermekle tehdit ettiği tarafımıza bildirilmiştir. Anne Sibel Y. bu sebeplerden sıklıkla okula çağrılmaktadır. Sibel Y. oğlu okula gitmezken nerede olduğunu bilmemektedir. Okul
çıkış saatlerinde çocuk anne ile işyerinde buluşmakta ve eve dönmektedirler.
• Son olarak Mehmet B. geçtiğimiz haftalarda okul arkadaşlarının birisinin çantasından arkadaşına annesinin
kitap parası olarak verdiği parayı çalmış ve bunun fark edilmesi ve ailenin şikâyetçi olması ile hukuki süreç
başlamıştır.

Çok Kurumlu Alanda Çalışma Yapmanın Sağladığı Avantajlar
Çocuk koruma alanında sunulan hizmetler doğaları itibariyle genellikle çok sektörlü bir çalışma yapmayı ve bu çalışmalarda koordinasyonu gerekli kılmaktadır. Türkiye için öngörülen koordinasyon yapısının da gerektirdiği bu koordinasyon sisteminin başarılı bir şekilde yürütülmesi neticesinde;
-

Kurumların birbirlerine olan güvenlerini dolayısıyla paylaşımlarını ve desteklerini arttırmak,

-

Kurumların birbirlerini daha iyi tanıması, görevlerini, yetkilerini, kapasitelerini, sınırlılıklarını anlaması ve bu çerçevede korunmaya ihtiyacı olan bir çocuk için kendisinin yapması gerekenleri ve diğer kurumlardan bekleyebileceklerini daha iyi kavramasını sağlamak,

-

Korunma ihtiyacı olan çocuğun kendisine özgü ihtiyaçlarını daha etkin ve verimli bir hizmet modeli çerçevesinde
ve en üst amaç olan çocuğun üstün yararını gözeterek verebilmeyi sağlamak,

-

Kurumların tecrübeleri çerçevesinde birbirinden öğrenmesi, fikir paylaşımı, hizmet sunumunda yenilikçi modellerin geliştirilmesi ihtimalini arttırmak,

-

Uygulayıcıların bilgi ve kabiliyetlerini arttırmak,

-

Devam eden süreçte yeni işbirliği olanakları sağlamak gibi önemli faydalar elde edilebilecektir.
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Biribirinden öğrenme olanağı
sağlaması. Fikir paylaşımı
ve yenilikçi hizmet sunum
modellerinin geliştirilmesi

Verilen hizmetlerde
etkinlik ve verimliliğin
arttırılması

Uygulayıcıların
bilgi ve kabiliyetlerini
geliştirnesi
Kurumlararası
İşbirliğinin
Faydaları

Diğer birimlerin kabiliyetlerini
ve yapabileceklerini kavrayarak
kendisine yön verme ve
beklentilerini revize etme

Gelecek dönemde
birlikte çalışma
olanaklarını arttırması

İşbirliği yapan kurumlar
arasında güveni arttırarak
bilgi paylaşımını güçlendirmesi

Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon için Temel İhtiyaçlar
Çocuk koruma alanında ihtiyaç duyulan kurumlararası koordinasyon ve işbirliği temel olarak aşağıdaki unsurlara
ihtiyaç duymaktadır:
-

Lider konumunda bir kolaylaştırıcı ve yönlendirici (yeni çocuk koruma modelinde il koordinasyondan sorumlu
vali yardımcısı)

-

İlgili tüm tarafların bir arada bulunması

-

Bilgi paylaşımına ilişkin açık ve ortaklaşa oluşturulmuş bir protokol ve bilgi sistemi

-

Genel ve tüm kurumlar için ortak bir değerlendirme sistemi/kriterleri

-

İrtibat noktası (il koordinasyon sekreterya sorumlusu)

-

İlde hangi kurum/kuruluşun hangi hizmetleri sağladığına dair hizmet haritası
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Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyonda Başarıyı Etkileyen Faktörler
Çocuk koruma hizmetlerinde sağlanacak kurumlararası işbirliği ve koordinasyonun beklenen verimliliği sağlayarak
çocukların refahını arttırması ve içerisinde bulundukları tehlikelilik halinden kurtarabilmesi çeşitli faktörlerle ilişkilidir.
Bu faktörlerin başlıcaları şunlardır:
-

Kurumlar arasında düzenli, açık, dürüst ve mesleki jargondan arındırılmış iletişim,

-

Kurumlar arasında düzenli bilgi paylaşımı ve bilgi paylaşımına ilişkin konsensüs sağlanması (bilgi paylaşımına
ilişkin detaylar aşağıda verilmektedir),

-

Kurumların birbirlerinin yetki ve sorumluluklarını, bunlara
ilişkin olanaklarını ve sınırlılıklarını anlamaları,

-

Kurumların kendi yetki ve sorumluluklarını, bunlara ilişkin
olanaklarını ve sınırlılıklarını kavramaları,

-

Sunulan hizmetlerde en üst hedef olan “çocuğun üstün
yararını sağlama” çerçevesinde tüm kurumların ortak bir
değerlendirme kültürü geliştirebilmesi.

Tartışma Noktası: Yukarıda ifade
edilen faktörler sahada gerçekleştirilen uygulamalarda kendisini ne
şekilde göstermektedir? Etkileri nelerdir? Sorunların aşılması yönünde başarılı örnekler var
mıdır?

Kurumlararası Koordinasyon ve İşbirliği Sürecinde Çatışma Nedenleri
Çocuk koruma alanında vazgeçilmez gördüğümüz kurumlararası koordinasyon sürecinde yaşanan çatışmalarda belli
başlı nedenler göze çarpmaktadır: Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir:
-

Kurumsal önceliklerin farklılaşması,

-

Kurumları temsil eden kişiler arasında yaşanabilecek kişilik çatışmaları,

-

Bürokratik ve mesleki statü veya cinsiyet hiyerarşisi,

-

Zaman ve kaynakların kısıtlılığı,

-

Profesyonel rol ve sorumlulukların karşılıklı olarak yanlış ve yetersiz anlaşılması,

-

Eleştirilme korkusu,

-

Sorumluluk almama eğilimi,

-

Geçmişten kaynaklanan sorunlar.

Koordinasyon Sürecinde Çatışmaları Aşabilmek
 Grup Çalışması: Çatışma noktalarını aşmak

Yukarıda ifade edilen nedenlerle koordinasyon sürecinde bir çatışma yaşanması beklenen bir durumdur. Yaşanan
çatışmalar en kısa sürede aşılarak korunma ihtiyacı içerisinde olan çocukların beklediği hizmetlerin sunumunda
herhangi bir aksaklığa mahal vermemek esasen alanda çalışan tüm görevlilerin en önemli sorumluluğudur. Yaşanan
çatışmaların dinamikleri her grup için farklılık gösterebileceğinden, bu çatışmaların aşılmasına ilişkin yaklaşımlar da
farklılık gösterecektir ve grubun elemanları veya kolaylaştırıcı/yönetici rolünü üstlenen profesyonellerin/kurumların
becerileri ile doğrudan ilişkilidir. Ancak çatışmaların aşılmasında belli başlı esaslar olarak şu hususlar ifade edilebilir:
-

Çatışmalar ve fikir ayrılıkları işbirliği içerisinde çalışacak gruplarda beklenen durumlardır. Bu durumlar gelişimin
bir gereği olarak görülmeli ve tüm grup elemanları bu önkabul ile ortaya çıkan fikir ayrılıkları ve çatışmalara
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yaklaşmalıdır. Ancak çocuk koruma alanında üst hedef “çocuğun üstün yararını” gözetmektir ve bu ölçek çerçevesinde tüm çatışmalar uzlaşmaya dönüştürülebilir.
-

Yukarıda ifade edilen hususa ek olarak, çocuk koruma alanına giren her çocuğun ilgili kurumların ortak sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır. Genel olarak sergilenen “senin çocuğun—senin problemin yaklaşımı”,
sorunları derinleştirmektedir. Örneğin eğitim tedbiri sonucu Milli Eğitim İl Müdürlüğü sorumluluğuna alınan bir
çocuğa ilişkin ek bir tedbir almak veya ek bir destek sağlamak ihtiyacı olduğunda tüm kurumların “bu çocuk
benim de çocuğum” yaklaşımı sergileyebilmesi sorunu büyük ölçüde çözümleyebilecektir. Pek çok durumda
çocukların korunma ihtiyaçları tek bir kurumun sorumluluk alanında olamayacak ve tek bir kurumun kaynakları
ile çözülemeyecek kadar geniştir.

-

Çatışma ortaya çıktığı andan itibaren büyümeden çözüm yolları araştırılarak en kısa sürede aşılmaya çalışılmalıdır.

-

Ortaya çıkan çatışma veya probleme her kurum ne şekilde katkı yapmış olabileceğini ortaya koyarak kendisine
ilişkin çözüm önerileri ile soruna yaklaşmalı; grup üyelerince bir diğer kuruma ilişkin değerlendirme yapmaktan
kaçınılmalıdır.

-

Çatışma ortaya çıktığı durumlarda fazla zaman geçirmeksizin ilgili taraflar bir araya gelmelidir.

-

Çatışmaların önlenmesinde ve aşılmasında son ama en önemli yöntem ise tarafların iletişiminde problemlerden
hareket ederek “ben merkezli” bir yaklaşım sergilemesidir. Örneğin ele alınan soruna “ben nasıl neden oldum?”
veya “ben çözümün neresinde olabilirim” soruları ile karşılıklı görüşmeler başlatılmalıdır. Çatışmaları derinleştirecek yaklaşım ise “sen mevcut probleme şöyle neden oldun” veya “sen mevcut problemi şöyle çözmelisin”
yaklaşımıdır ve bu yaklaşımdan kaçınılmalıdır.

Kurumlararası Koordinasyonda Düzeyler
Kurumlararası koordinasyon genel olarak mevzuatla şekillendirilmiş formel bir süreç olarak bilinmektedir. Nitekim
2. Modülde ele alındığı üzere ülkemizde çocuk koruma alanında öngörülen koordinasyon modelinde de ifade edilen
mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. Ancak kurumlararası koordinasyon sadece resmi ilişkiler ve yapılan yasal düzenlemelerle sınırlandırılamayacak kadar geniş bir yönetsel alandır. Genel olarak kurumlararası koordinasyonun üç
boyutta gerçekleştiği görülmektedir:
a) Resmi / Formel Düzey: Genel olarak bilinen ve anlaşılan koordinasyon düzeyidir. Bu çerçevede anlaşılan koordinasyon, işlevi mevzuatın öngördüğü şekilde kurumların düzenli olarak bir iş ve bilgi paylaşımı içerisinde olması
ve belirli bir sistematik çerçevede bir yönetici/kolaylaştırıcı etrafında sunulacak hizmetleri organize halde gerçekleştirmesidir. Genelde işbirliği sağlaması gereken kurumların üst düzey yöneticileri arasında gerçekleştirilen
bu koordinasyon, kurumların resmi karar alma süreçlerinde sağladığı kolaylıkla etkili olmakta ancak gündelik
işlemlerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan pek çok noktada herhangi bir etki gösterememektedir. Çocuk
koruma alanında ülkemizde oluşturulan il koordinasyonları ve merkezi koordinasyonun çalışması bu çerçevede
değerlendirilebilir.
b) Gayri resmi / Enformel Düzey: Kurumların gündelik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde en çok ihtiyaç hissedilen işbirliği ve koordinasyon düzeyi, operasyonel seviyedeki profesyonellerin (uzman, alt-orta seviye yönetici
gibi) gerçekleştirdiği ve genelde birebir ilişki ve iletişime dayalı işbirlikleridir. Bu düzeyde kurum çalışanlarının
birbirleri ile geliştirdikleri gayri resmi ilişkiler, birbirlerinin misyonlarına ilişkin derinlemesine bilgi düzeyi, karşılıklı
olarak sınırlılıkları ve yönetimsel beklentileri iyi anlamış olmak bu seviyede sağlanan koordinasyon ve işbirliğinin
etkinliğinde en önemli belirleyicilerdir. Pek çok zaman bu düzeyde gerçekleştirilen çalışmalar resmi düzeyde
çözülemeyecek, mevzuatın net bir yön göstermediği sorunların çözümünde çok daha etkili olmaktadır. Çocuk
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koruma alanı gibi insan odaklı bir çalışma alanında her vakanın kendine özgü farklılıklar sergileyebildiği ve yasal
düzenlemelerin ve mevzuata bağlı sorumlulukların problemlerin çözümünde sınırlı kalabildiği bir alanda ihtiyaç
duyulan hizmet kalitesini sağlamak, yani çocukların üstün yararını gözetebilmek, ancak ifade edilen gayri resmi
düzeyli koordinasyon çalışmalarının resmi/formel düzeydeki koordinasyona eklemlenmesi ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle, özellikle il/ilçe düzeyinde çocuk koruma alanında çalışan uzmanların düzenli olarak bir araya gelmeleri
ve şahsi olarak birbirlerini tanımaları çocuk koruma hizmetlerinde etkinlik ve verimli bir işbirliği ve koordinasyon
açısından büyük önem arz etmektedir.

Çok Kurumlu Çalışma ve Koordinasyon Açısından Bilgi Paylaşımının Önemi
Çocuk koruma alanında atılacak her adımın hedeflenen başarıya ulaşabilmesi, ancak doğru bilgiye ve bilimsel açıdan
yapılacak incelemelere dayalı olmasına bağlıdır. Bu nedenle yapılan sosyal incelemeler ve benzeri tarama çalışmaları söz konusu çocuğun korunma ihtiyacında tüm boyutların belirlenebilmesi ve hangi kurum tarafından ne tür tedbirler alınması gerektiği gibi hususlar konusunda yol gösterici niteliktedir. Çok kurumlu bir yapı olarak çocuk koruma
alanında kurumların kendi alanları çerçevesinde bir çocuk hakkında elde ettikleri bilgileri ihtiyaçlar doğrultusunda
ilgili kurumlarla paylaşmaları; ihtiyaçların doğru tespit edilebilmesi, alınacak tedbirlerde isabetlilik ile zaman ve emek
kazanımı gibi faydaları beraberinde getirecektir. Ancak kurumların bir çocuk hakkında elde ettikleri bilgileri paylaşma
konusunda muhtelif nedenlerle “cimri” davranmaları çocuğun korunmasına yönelik verilecek hizmetlerde koordinasyon ve işbirliğinin sekteye uğramasına dolayısıyla da çocuğa yönelik risk ve tehditlerin ortadan kaldırılamamasına
neden olacaktır. Bu nedenle bu yaklaşımdan kaçınılmalıdır.

Etkin bir bilgi paylaşımı:
- İhtiyaçların doğru tespit edilebilmesi,
- Alınacak tedbirlerde isabetlilik,
- Zaman ve emekten tasarruf
gibi faydaları beraberinde getirecektir.

Bu itibarla, çocuk koruma alanında sağlanması gereken bilgi paylaşımında şu ilkelere dikkat etmek gerekmektedir:
-

Çok-kurumlu bir çalışmada farklı kaynaklardan gelen bilginin yeni bilgi üretilmesi ve işlerin yürütülmesi için paylaşılması gerekir. Ancak kimin hangi bilgiyi, ne zaman alması gerektiğini bilmek de önemlidir.

-

Taktik düzey ve stratejik düzeyde karar verme sürecinde kullanılacak bilginin paylaşılması gerekecektir.

-

Operasyonel düzeyde ise, bir çocuğun özel hayatı ile ilgili bilginin paylaşılması gerekecektir.

-

Çocuğun yararının korunması bir yandan etkili ve hızlı bilgi paylaşımının sağlanmasını gerektirirken öte yandan
özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesi de zorunludur.

-

Pek çok ulusal yasa ve uluslararası sözleşmelerde özel hayatın korunmasına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.
Öte yandan risk altındaki çocuğun korunabilmesi için hakkındaki bilginin paylaşılması da benzer biçimde bir
ihtiyaç olarak kabul görmektedir.

-

Dolayısıyla çocukla ilgili bilginin ilgililer arasında paylaşılması, öte yandan da bu bilginin ilgisiz kişi ve kurumlara
karşı gizli kalmasının sağlanması konusunun organize edilmesi gerekmektedir.
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Bu ilkeler çerçevesinde uygulamacılar tarafından;
-

Açık ve dürüst biçimde diğer kurumdan istenilen bilginin ne için kullanılacağı ve çocuğun üstün yararına nasıl
hizmet edeceği belirtilmelidir.

-

Bilgi paylaşımında her zaman çocuğun korunma ihtiyacına neden olan hususların ortadan kaldırılması, güvenliği
ve refahı göz önünde bulundurulmalıdır.

-

Mümkün olan durumlarda çocukla ilgili bilgileri yine kendisinin iyiliği için gerekli yerlerle paylaşabilme yönünde
kendisinden veya yasal temsilcisinden izin talep edilmelidir.

-

Paylaşılan bilgi, vakaya ilişkin, güncel ve doğruluğu kesinleşmiş bilgi olmalıdır.

-

Paylaşım mümkün olan her durumda kayıtlı olmalıdır.

Tartışma Noktası: Çocuk koruma alanında hangi hallerde bilgi
paylaşımı gerekli olmaktadır? Kurumların "bilgi cimriliği" yapmalarının nedenleri nelerdir, bunları aşmak için hangi yollar
izlenebilir?

 Grup Çalışması: İşbirliği ve koordinasyona dayalı strateji geliştirme
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Motivasyon ve Takım Çalışması

MODÜLE GENEL BAKIŞ

Amaç

Bu eğitimin amacı katılımcıların motivasyonun kurumsal başarıdaki önemi ve
takım çalışmasının başarıya yapacağı katkılar hakkında farkındalık düzeyini
arttırmaktır. Bu doğrultuda farklı motivasyon araçlarının, kişinin kendi kendini
motive etme yollarının, motive olmuş bir çocuk koruma alanı çalışanı ile motive
olmamış bir çocuk koruma alanı çalışanı arasındaki farkların, takım çalışmasında uyulacak ilkelerin, takım çalışmasında liderin fonksiyonun, bilgi paylaşımının
öneminin, bilgi paylaşımında dikkat edilecek hususların katılımcılara tanıtılması
hedeflenmektedir.

Bu modül katılımcıları aşağıdaki hususlarda bilgilendirmeyi, bilinç seviyelerini
arttırmayı ve belirli seviyede tutum/davranış değişikliği kazandırmayı hedeflemektedir.

Hedefler













Motivasyon kavramı
Motivasyon için kullanılabilecek araçlar
Motive olduklarında Çocuk Koruma Alanına yapabilecekleri katkı
Kendilerini motive etmek için kullanılabilecek farklı yöntemler
Motivasyonun Çocuk Koruma Alanında kullanılmasının gerekliliği
Görev hedefli bir takımda etkin işbirliği ihtiyacı
Görev hedefli bir takımda liderin önemi
Grup davranışını takım ruhu havasına yöneltebilme
İşbirliği halinde beraber çalışmanın gerekliliği
Bilgi paylaşmamanın olumsuz sonuçları
Bilgi paylaşımında dikkat edilmesi gereken ilkeler

1. DERS: MOTİVASYON
Bu kısmın amacı katılımcıların Çocuk Koruma Alanına yapabilecekleri katkıları ve kendilerini motive etme yollarını
göstererek motivasyonlarını yükseltmektir.
Bu kısmın ele alındığı ders sonunda katılımcılar;
 Motivasyon kavramını açıklayabilecekler.
 Motivasyon için kullanılabilecek 5 farklı araç sayabilecekler.
 Motive olduklarında Çocuk Koruma Alanına yapabilecekleri katkıyı açıklayabilecekler.
 Kendilerini motive etmek için 5 farklı yöntem sayabilecekler.
 Motivasyonun Çocuk Koruma Alanında kullanılmasının gerekliliğini açıklayabilecekler.

Motivasyon
Neden bazı insanlar istekli ve heyecanlı olarak çalışırken bazıları isteksizce işini yapmaya çalışıyor sorusu yıllardır
hem uygulayıcılar hem de akademisyenler arasında yoğun olarak tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu sorunun
cevabı motivasyon kavramını anlamaktan geçmektedir.
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Motivasyon insan davranışlarının temelidir. İnsanın hareketlerine yön verebilen bir etkiye sahiptir. Motivasyon iş
hayatı için çok önemlidir. Zira bazı çalışanlar çok istekli çalışırken bazıları isteksiz ve verimsiz çalışmaktadırlar. Bu da
ortada bir motivasyon sorunu olduğunu, işi yapmaya istek sorunu olduğunu göstermektedir. Motivasyonu tanımlamak zordur. Motivasyonun ne olduğu konusunda birçok farklı yaklaşım vardır. Ancak Latince kökenine bakılınca
motivasyon, “insanı harekete geçiren şey” olarak tanımlanabilir. Ya da insan davranışını yönlendiren güç olarak
da nitelendirilebilir. İşyerinde ise motivasyon, çalışanları harekete geçiren, istendik davranışlar ortaya koymalarını
sağlayan enerji verici güç olarak değerlendirilmiştir. Aslında motivasyon en yalın haliyle, bireylerin ihtiyaçlarını karşılayarak ya da karşılamayı vaat ederek istenilen davranışı sergilemelerini sağlayan motif olarak da tanımlanabilir.
Motivasyonu gözle göremeyiz ama onun şekil verdiği ve yönlendirdiği davranışları görebiliriz.
Hareketlere yön verebildiği ve çalışanları isteklendirebildiği için de motivasyon çok önemli bir konudur. Özellikle
kurumlarda yönetici konumunda olanların motivasyon konusunda geniş bir bilgiye sahip olmaları gerekmektedir.
Personeli işe motive etmek, isteklendirmek ancak motivasyonun nelerle yapılacağını bilmekle, hangi durumda ne
tür motivasyon araçları kullanacağını bilmekle mümkün olabilecektir.
 Grup Çalışması: Motivasyon kavramları

Ödüllendirme
Çalışanları motive etmek için kullanılabilecek en etkili araçlardan biri onları istendik davranışları ve performansı
göstermeleri durumunda ödüllendirmektir. Özellikle bireysel olarak verilecek ekstra ücretler, taltifler, ya da terfiler
çok yüksek motivasyon gücüne sahiptir.
Cezalandırma
Aynen ödüllendirme gibi cezalandırma da motive etmek için kullanılan yöntemlerden biridir. Özellikle istenmedik
davranışları ve yetersiz performansı ortadan kaldırmayı hedefleyen cezalandırma yöntemi sıkça başvurulan yöntemlerdendir. Açıkça ifade etmek gerekir ki ödüllendirmeden daha çok cezalandırma yöntemi kullanılmaktadır. Ancak
cezalandırma genellikle performans istenilen seviyeye çıkarma konusunda ödüllendirme kadar verimli ve yeterli görülmemektedir. Ancak bu demek değildir ki cezalandırma yöntemi tamamen terk edilmeli ve sadece ödüllendirme
yapılmalıdır. Cezalandırma yönteminin de istenmeyen davranışları ve düşük performansı yükseltmede etkili olduğu
ve zaman zaman kullanılması gerektiği bilinmelidir.
Maddi ve Maddi Olmayan (Manevi) Ödüller
Motivasyon söz konusu olduğunda yapılan en önemli hatalardan biri sadece maddi ödüllerin insanları motive edeceği şeklindeki yaygın ancak pek de bilimsel olmayan yaklaşımdır. Gerçekten de maaş, ikramiye, kar payları ve taltifler
gibi maddi ödüller insanları motive etmektedir. Ancak yapılan çalışmalar göstermişti ki manevi ödüller çalışanlar
üzerinde daha etkilidir. Yaptığı işin farkına varılan, yükselen performansı amiri tarafından takdir edilen, amiri ve diğer
üstleriyle sağlıklı ilişkiler geliştiren, iş ortamında kendisini iyi hisseden, başarıları fark edilen, değer gören ve saygı
duyulan, birimine ve kurumuna aidiyet duygusuyla bağlı olan ve kurumun başarısını kendi başarısı gibi içselleştiren
çalışanların daha motive oldukları, yüksek performanslarını daha uzun süreye yayabildikleri görülmektedir.
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Şekil 1. Maslow’un Gereksinimler Hiyerarşisi (Kaynak: Gültekin vd., 2013)

Kendini Gerçekleştirme İhtiyaçları
Potansiyelini Ortaya Koyma, Hayallerini Gerçekleştirme

Saygınlık/Değer İhtiyaçları
Saygı Görme, Başarılı Olma, Prestij, Tanınma

Ait Olma ve Sevgi İhtiyaçları
Sosyal Bir Grubun Parçası Olma, Sevme, Arkadaşlık

Güvenlik İhtiyaçları
Barınma, Güven İçinde Yaşama, Emeklilik, Tehlikeden Uzak Yaşama

Fizyolojik İhtiyaçlar
Yeme, İçme, Cinsellik, Uyuma, Solunum

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Motivasyon konusunda diğer birçok teoriye kaynak teşkil eden ve motivasyon konusunda en etkili kabul edilen yaklaşımlardan biri Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi modelidir. Maslow’a göre, insanlar henüz karşılanmamış
ihtiyaçları vasıtasıyla motive edilebilirler. Maslow, Şekil 1’de de görülen en alt basmakta bulunan ihtiyaçlar karşılanmadıkça üst basamakta bulunan ihtiyaçlarla ilgilenmenin kişileri motive etmeyeceğini ifade etmiştir. Kişilerin temelden başlayarak alt derecelerdeki ihtiyaçları karşılandıkça üst derecelerdeki ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. İşte alt
derecedeki ihtiyaçlarını karşılamış insanları motive etmek için organizasyonların, çalışanlarının üst derece ihtiyaçlarına yönelik fırsatlar ve kaynaklar sunması gerekmektedir. Ancak henüz alt derecedeki ihtiyaçlarını karşılamamış
bir çalışana üst derecelerdeki ihtiyaçlarla ilgili sunulacak olanaklar o çalışanı motive etmeyecek ve organizasyon, o
çalışanından beklediği performansı göremeyecektir.

 Tahta Fırtınası: Kendimizi motive etme

 Grup Çalışması: Çocuk Koruma Alanı Çalışanı Olarak Yüksek Motivasyonla Çalıştığımızda / Çalışmadığımızda Bir
Çocuğun Hayatında Yapılabilecek Olumlu / Olumsuz Değişiklikler

 Bireysel Çalışma: Ben değerliyim çünkü…

 Grup Çalışması: Arkadaşımın………………özelliği çocukların korunmasında etkili olacaktır.
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2. DERS – TAKIM ÇALIŞMASI
Amaç
Takım halinde problem çözmeye karşı işbirliği halinde (beraber) çalışmanın etkilerini keşfetmek.

Hedefler
Dersin sonunda katılımcılar;
 Görev hedefli bir takımda etkin işbirliği ihtiyacını gösterebilecekler.
 Görev hedefli bir takımda liderin önemini açıklayabilecekler.
 Grup davranışını takım ruhu havasına yöneltebilecekler.

Takım Çalışması
Grup davranışını takım ruhu havasına yöneltmek ve böylece organizasyonun hedeflerine doğru bir örgütsel yönelim
sağlamak, başarı için kritik önemdedir. Organizasyonların hedefine ulaşması için organizasyon içinde yer alan bireylerin bir takım ruhu oluşturabilmesi gerekmektedir. Lider yönetici, bireysel çalışma yerine ekip çalışmasına ağırlık
verir. Takım ruhu oluşturmak söylemekten daha zordur. Nitekim spor yarışmalarında başarı kovalayan takımlara
bakıldığında çok yüksek miktarda harcamalarla elit sporcuları bir araya getirmenin başarı için yeteri olmadığı görülmektedir. Başarının bu anlamda anahtarı, bir takım ruhu oluşturabilmek ve o takımla birlikte başarılı işlere imza
atabilmektedir.
Organizasyonda lider ne kadar yetenekli olursa olsun, çalışanlar birey olarak ne kadar kapasiteli olursa olsun birlikte
bir takım ruhuyla hareket edilmezse kurumsal başarı noktasında organizasyon olabileceğinden çok daha gerilerde
olacaktır. Takım ruhu oluşturabilmek çoğu zaman başarının öncülüdür, ilk şartlarındandır. Bu takım havası oluşturulabilirse kurum güçlenecek ve daha başarılı olacaktır. Kurumsal amaçları gerçekleştirmenin yolu, beraberce
çalışmaktan, amaç birliği oluşturmaktan geçmektedir ve bu doğrultuda bir lider hem astlarıyla hem de üstleriyle
koalisyonlar oluşturarak takımdaşlığı yerleştirmeye çalışır. Takım içerisinde tüm takım oyuncuları kendi farklılıkları ve
özel yetenekleriyle katkı yaparlar. Bu doğrultuda denebilir ki takım ruhu, takım birlikteliği, takım kimyası oluşturmak
ve böylece birimde/kurumda bir sinerji ortaya çıkarmak kurumların en önemli güçlerinden/kaynaklarından biridir.
İdeal bir takımda; güven, destek, iletişim, takımın hedeflerinde uzlaşma, çatışmaların çözümlenmesi, üyelerin kullanılması, kontrol, çalışma ortamı, dinleme, tartışma, ikna, saygı duyma, yardım etme, paylaşma, gibi öğeler bulunmalıdır.
İdeal bir takımda; kontrol altında tutulmak, koyu bir disipline hedef olarak emir almak, yok farz edilmek, değer
verilmemek, yanlış anlaşılmak, bilgisiz kalmak, azarlanmak, tenkit edilmek, yetersiz olarak görülmek, takım dışında
bırakılmak, kendini güvenli hissetmemek ve taraflı davranılmak gibi olumsuzluklara yer verilmemelidir.
 Grup Çalışması: İdeal takımda olması gereken özellikler

 Grup Çalışması: Hedefe birlikte yürüyoruz
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3. DERS: TAKIMDA BİLGİ PAYLAŞIMI
Amaç
Bilgi paylaşımının başarılı sonuç elde etmek konusundaki önemini açıklamak.

Hedefler
Dersin sonunda katılımcılar;
 İşbirliği halinde beraber çalışmanın gerekliliğini açıklayabilecekler.
 Bilgi paylaşmamanın olumsuz sonuçlarını açıklayabilecekler.
 Bilgi paylaşımında dikkat edilmesi gereken ilkeleri sayabilecekler.

Takımda Bilgi Paylaşımı
Günümüz kamu hizmetleri genellikle kurumların bilgi ve kaynak paylaşımını gerektiren süreçler içermektedir. Kurumların biri tarafından yerine getirilen hizmetlerinde kurum için değişik birimlerin bir araya gelmesini gerektirdiği görülmektedir. Bu yönüyle kurumlar arası/birimler arası bilgi paylaşımı kamu mal ve hizmetlerinin üretimi ve sunumunda
önemli bir basamaktır. Kurumlar ve birimler arası bilginin etkin ve zamanında paylaşımı başarı için kritik önemdedir.
Bilgi paylaşımında kurumların birbirlerini dinlemeye hazır olması ve kendi görüşlerini dayatmadan elindeki verileri
paylaşması gerekmektedir. Paylaşılan verilerin bir araya getirilmesiyle bütün paydaşların kendi başlarına sahip olduğundan daha bütüncül bir resim ortaya çıkacaktır. Bu bütüncül resim de kuşkusuz kamu mal ve hizmetlerinin üretim
ve dağıtılmasında kurumlara ve bir bütün olarak kamu sektörüne önemi yadsınamaz kazanımlar sağlayacaktır.
 Beraber çalışmalarda bir lider/moderatör/oturum başkanı seçmek/belirlemek gerekir.
 Takım üyelerinin birbirini ön yargısız dinlemesi gerekir.
 Her bir takım üyesinin takımın başarısına katkısı beklenilenden çok daha fazla olabilir.
 Takım üyeleri güçlerini birleştirdikleri zaman takımın başarılı olma oranı yükselir.
 Kişisel değerler temelinde değil mantık çerçevesinde tartışılmalıdır.
 Zıtlaşmaktan kaçınmak gerekir.
 Anlaşmaya varabilmek için anlaşabileceğiniz çözümler desteklenebilir.
 Çoğunluğun oyu, ortasını bulma, karara varmada pazarlık gibi zıtlaşmayı azaltıcı tekniklerden yararlanılabilir.
 Karar vermede bir engelleyici olmaktan çok bir yardımcı olarak fikir farklılıklarını tetkik edilmelidir.
 Hemen ilk akla gelen çözüme şüphe ile yaklaşmak daha isabetli kararlara olanak verebilir.
 Grup Çalışması: Cinayet çözümleme
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Yeni Çocuk Koruma Modeli ve Strateji Belgesi

MODÜLE GENEL BAKIŞ

Amaç

Modülde eğitimin amacı katılımcılara çocuk koruma alanında son yapılan yasal düzenlemeler ile oluşturulan yeni çocuk koruma modelini ve genel olarak
çocuk koruma alanında ülkemizin 2014-2019 yılları arasındaki stratejisini belirleyen Strateji Belgesi ile bu stratejiye ilişkin uygulama planlarını tanıtmaktır. Bu
doğrultuda katılımcıların, çocuk koruma alanında geliştirilen yeni koordinasyon
modelinin işleyişi, koordinasyon strateji belgesinde yer alan temel hedefler ve
bu hedeflerin uygulanması için öngörülen faaliyetlerde kurumlara düşen görev
ve sorumluluklarda işbirliği ve koordinasyonun gerekliliği konusunda bilinç ve
farkındalıklarının arttırılması amaçlanmaktadır.

3. Modül katılımcıların aşağıdaki hususlarda bilinç seviyelerini arttırmayı hedeflemektedir:
 Yeni çocuk koruma modelinin esasları
 Merkez ve il/ilçe seviyesinde koordinasyon modeli ve kurumların sorumlulukları
 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi ve temel stratejik hedefler

Hedefler

 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi Uygulama Planları ve
Temel Faaliyet alanları

YENİ ÇOCUK KORUMA MODELİNİN GELİŞİMİ
Türkiye, 2005 yılında yasalaşan Çocuk Koruma Kanunu ile çocuk koruma alanında önemli yapısal değişikliklerle
beraber düşünce olarak da çocuk koruma alanına yeni bir bakış geliştirme süreci içerisine girmiştir. Bu düşünce
çerçevesinde sadece belirli tehlikelere maruz kalmış veya suça sürüklenmiş çocukları değil tüm çocukları tehlike
oluşmadan koruyabilmek temel bir hedef haline gelmiştir. Bu çerçevede gerek erken dönemde risklerin tespit edilerek ortadan kaldırılabilmesi gerekse de çok kurumlu, işbirliğine dayalı koordine bir müdahale gerçekleştirilmesi
önem kazanmıştır. SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından 2006 – 2008 yılları arasında İzmir ve Kocaeli’nde yürütülen
il koordinasyonlarının güçlendirilmesine yönelik pilot uygulamaların sonuçları, il koordinasyon toplantı tutanakları,
Çocuk Koruma Kanununun 4 yıllık değerlendirme toplantısı raporu, hakim ve savcılar, sosyal çalışma görevlileri
gibi alan çalışanları ile yapılan eğitim çalışmaları ve toplantılar, SHÇEK Genel Müdürlüğü İç Denetçilik Makamının
yürüttüğü çalışmalar modelin oluşumunda önemli katkılar sağlamıştır. 2008 yılından beri devam eden projeli araştırma-geliştirme çalışmalarında ise genel olarak şu faaliyetler gerçekleştirilerek bu kısımda ele alınan model ve strateji
belgesi oluşturulmuştur:
-

On iki ilde çocuk koruma alanında çalışanların uygulamaya ilişkin görüşlerini almaya yönelik anket çalışması,

-

Dört ilde gerçekleştirilen alan incelemesi,

-

İki ülkede gerçekleştirilen model incelemesi,

-

Akademisyenler ve çocuk koruma alanında çalışan vali, il sosyal hizmetler müdürü, çocuk mahkemesi hâkiminden
oluşan danışma kurulu ile bir model hazırlanması,
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-

Modelin bir ilde pilot uygulaması,

-

Merkezi koordinasyon ile paylaşılması ve ilgili kurumların görüşlerinin alınması,

-

Revizyon,

-

Ocak 2011 de Strateji Belgesinin Merkezi Koordinasyonda kabulü,

-

Merkezi Koordinasyon sekreterya görevinin ASPB’ye devri,

-

Aralık 2012 Merkezi Koordinasyonda revizyon ve uygulama planlarının hazırlanması kararının alınması,

-

Şubat-Mart 2013 tarihlerinde farklı kurumların katılımları ile Strateji Belgesinin revize edilmesi ve Uyglama
Planlarının hazırlanması,

-

Nisan-Mayıs 2013 tarihlerinde ilgili kurumların oluşan son Strateji Belgesi ve Uygulama Planları metni üzerinden
yeniden yazılı görüş bildirmeleri.

-

Revize edilen Strateji Belgesi ve Uygulama Planları 27 Kasım 2013 tarihli Merkezi Koordinasyon Toplantısı'nda
onaylanmıştır.
YENİ ÇOCUK
KORUMA
MODELİ

TEMEL
UYGULAMA
ALANI

ERKEN
UYARI ALANI

MÜDAHALE
ALANI

KURUMLARARASI
KOORDİNASYON
ALANI

MERKEZİ
KOORDİNASYON

İL
KOORDİNASYON

İLÇE
KOORDİNASYON

BİLGİ
PAYLAŞIM

YENİ ÇOCUK KORUMA MODELİNİN UYGULAMA ALANI
Çocuk koruma alanında halihazırdaki uygulamalar çerçevesinde büyük ölçüde reaktif bir yaklaşım sergilenmektedir.
Yani çocuklar için korunma ihtiyacının ortaya çıkışından önceki riskleri tarama, önleme ve çocukları bu risklerden
koruma yönünde etkin çalışmalar yapılamamaktadır. Korunma ihtiyacının ortaya çıkmasının akabinde ise yapılan
çalışmalar büyük ölçüde münferit kurumların bağımsız gerçekleştirdiği çabalar ile sınırlı kalmakta ve ihtiyaç duyulan
işbirliği ve koordinasyonda etkinlik ve verimlilk beklenen düzeye erişememektedir. Bu itibarla 2005 yılında Çocuk
Koruma Kanunu'nun yasalaşması ve ardından çıkartılan ikincil mevzuat çocuk koruma modelinde kurumlararası koordinasyon ve işbirliğini temel esas olarak kabul etmiştir. Bu esas çerçevesinde yapılan projeli araştırma-geliştirme
çalışmaları çocuk koruma modelinde uygulama alanını “erken uyarı alanı” ve “müdahale alanı” olarak iki düzeyde
geliştirerek modellemiştir.
2005 yılında çıkarılan 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile öngörülen çocuk koruma mekanizması korunma ihtiyacı
olan ve suça sürüklenen çocuklara yönelik her türlü bakım ve sağaltım (tedavi/terapi) süreçlerini kapsamaktadır.
Önleyici sistem, olay meydana geldikten sonra müdahale eden sisteme göre çok daha geniş bir alanı kapsamakta,
koordinasyona yönelik çalışmaların doğası da bu geniş alanı kapsamayı zorunlu kılmaktadır. Zira, ilde Çocuk Koruma Kanunu’nda yazılı tedbirlerin uygulanması aşamasında hizmetleri koordine etmeye çalışan yetkililerin önünde
kaynağı verimli kullanma gibi yönetsel bir sorumluluğun yanı sıra, ildeki “bütün” çocukları “her tür tehlikeye” maruz
kalmaktan koruma gibi evrensel bir yükümlülük de bulunmaktadır. Bu durum uygulamada da kendini göstermekte,
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istismar mağduru veya suça sürüklenmiş çocuklara yönelik tedbirleri koordine etmeye çalışan il koordinasyonları
kaçınılmaz olarak çocukları bu tehlikeden korumanın da yollarını aramak zorunda kalmaktadırlar.
Önleme çalışmalarının yetersiz kaldığı noktada devreye giren müdahale sistemi, 0-18 yaş grubundaki korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocukların sağlık ve esenliklerinin sağlanmasını, fiziksel ve ruhsal varlıklarının güvence
altına alınmasını ve yeniden korunma ihtiyacı ve suça sürüklenme riski ile karşılaşmalarının önlenmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede önleyici, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanması öngörülmektedir. Bu da çocuğun
biyopsiko-sosyal gelişiminin desteklenmesi bağlamında eğitim, sağlık, sosyal yaşam, barınma ve bakım gibi çok
yönlü gereksinimlerin uygun şekilde karşılanmasını gerektirir. Bu amacın doğal sonucu olarak çocuğa bu hizmetleri
sunan kurumların eşgüdümün içinde hareket etmesi ve bu hizmetlerin tek bir merkezden izlenmesi zorunluluğu
doğmaktadır. Bu da ülkemiz koşullarına uygun önleme ve müdahale alanları iyi tanımlanmış genel ve sistematik bir
çocuk koruma modelinin yapılandırılması ile sağlanabilecektir.
Model hazırlanırken, mevcut sistemde görev yapan meslek elemanlarının rol ve sorumluluklarından yararlanma
esasından hareket edilmiş, bu meslek elemanlarının yazılı görevlerinin yanında çocuk koruma alanında üstlenmeleri
gereken riski fark etme ve yönlendirme rolleri öne çıkarılmaya çalışılmıştır.
 Tartışma: Çocukların korunma ihtiyacı oluşmadan önce bireysel olarak çocuğa yönelik neler yapılabilir?

Erken Uyarı Alanı
Çocuk koruma alanında erken uyarı mekanizmasının amacı çocuk henüz korunma ihtiyacı içinde olmadan riskleri
fark ederek gereken yönlendirmelerin ilgili birimlere yapılarak tedbirlerin alınması ve çocuğa ilişkin tehlikenin henüz
ortaya çıkmadan giderilmesidir. Bu amaçla erken uyarı alanında öncelikli olarak düzenli risk taramaları yapılabilmeli
ve çocukla çalışan profesyonellerin riski fark etme kapasitelerini arttırmalıdır. Sonrasında ise kurumlararası işbirliği
ve koordinasyon çerçevesinde çocuklar, gerekli birimlere yönlendirilebilmelidir. Bu çerçevede erken uyarı alanında
yer alan süreçler şunlardır:
Risk tarama süreci: Yeni çocuk koruma modelinin ilk adımı, çocukların yaşamlarındaki risklerin gerçekleşmesine
neden olan olumsuz koşulların taranmasını ve tarama sonucunun etkin olarak değerlendirilmesini içermektedir. Risk
koşullarını tarama çalışmalarının, gebelik döneminden başlayarak 18 yaşına kadar devam etmesi hedeflenmektedir.
0-18 yaş arasında bulunan çocuklarla temas halinde olan kurumlar (0-6 yaş arasındaki çocuklar Sağlık Bakanlığının
bebek ve çocuk izlemeden sorumlu birimleri ve birinci basamak sağlık birimlerinde Destekleme Bebek/Çocuk İzlem
Programları uygulayan meslek elemanları tarafından ve 3-18 yaş arasındaki çocuklar eğitim kurumlarındaki sınıf
öğretmenleri/sınıf rehber öğretmenleri tarafından riski fark etme ve önleme sürecinin birincil sorumluluğunu taşırlar.
Bunun yanında kolluk, sosyal hizmetler, gençlik ve spor alanlarında çalışan uzmanlar da riski tanıma ve gerekli
yönlendirmeleri yapabilme konularında eğitilerek fark ettikleri risklere ilişkin birinci derece yönlendirme yapmaktan
sorumludurlar.
Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışanları, risk tanılama ve yönlendirme konusunda eğitimlerini tamamladıktan sonra
çocukların gelişimsel özellikleri ve yaşam koşullarına ilişkin riskleri, tarama araçlarını (Risk Tarama Bilgi Formu) kullanarak sorumluluklarında bulunan çocukları düzenli olarak izlerler. Bu basamakta yürütülen çalışma bütün çocukları
kapsar. Formlar tüm çocuklar için doldurulur ve ilgili meslek elemanı, bu formlar ile ve kendi gözlemleri ile edindiği
bilgiler üzerinden risk taraması yapar.
Ayrıca, 6’ıncı Sınıf - 12’inci Sınıf öğrencilerinin kendilerinin doldurmaları için de bir risk tarama bilgi formu hazırlanmıştır. Risk durumlarının belli bir düzeyi aşması durumunda Birinci Düzey yönlendirme devreye sokulur.

36 | Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitimi Yönetici Katılımcılar İçin El Kitabı

Yeni Çocuk Koruma Modeli ve Strateji Belgesi

Tespit edilen risk koşulları karşısında çocuk ve ailelerin gerekli önleyici hizmetlere yönlendirilmesi ve bu yönlendirme
planının izlenmesi modelin esasını oluşturmaktadır. Tarama süreci sonrasında risk koşulları gözlemlendiyse;
a. Sağlık, sosyal hizmet, kolluk ve gençlik spor birimleri çalışanları gereksinim ve risk değerlendirmesinin yapılması
için Ön Değerlendirme Ekibine başvurur.
b. Eğitim kurumları tarafından yapılan taramalarda riskin düzeyine göre farklı bir yol izlenir:
i. Yüksek risk yada çoklu risk varsa Ön Değerlendirme Ekibine başvurulur.
ii. Risk yüksek değilse veya birden fazla değilse ilgili sınıf öğretmeni/sınıf rehber öğretmeni, ilgili müdür yardımcısı ve
psikolojik danışman rehberin katılımıyla gerekli hizmetlerin planlanması için Risk Takip Kurulu toplanır. Bu toplantıda
çocuğun gereksinimleri için uygun hizmetler planlanır ve gerekli yönlendirmeler aileye de bildirilerek yapılır.
Ön Değerlendirme Ekibine başvurulduğunda süreci koordine etme sorumluluğu Ön Değerlendirme Ekibine geçer.
Ancak, okul idaresi, öğretmen ve psikolojik danışman hem risk analizinde hem de önleme planının hazırlanması ve
uygulanmasında Ön Değerlendirme Ekibi ile işbirliği yapar.
Ön Değerlendirme Ekibi: “Önce Çocuklar” projesi (2008)'nde geliştirilen ve Bursa ili Yıldırım ilçesinde uygulanan
pilot çalışmalarla test edilen “Ön Değerlendirme Ekibi” modelinde; yerel düzeyde hizmet veren, mobil, sosyal hizmet
uzmanı ve kolluk görevlisinden oluşan bir takımın kendisine bildirilen (birinci düzey yönlendirme) riskli çocuklara
ilişkin yerinde ve ilgililerle görüşerek bir değerlendirme yapabilmesi öngörülmektedir. Bu öngörü çerçevesinde bir
risk derecelendirmesi yaparak çocukların risk düzeyine göre gereken hizmetlerden yararlandırılması ve tehlike halinin ortaya çıkmadan bertaraf edilmesi öngörülmektedir. Ön Değerlendirme Ekiplerine ilişkin önümüzdeki dönemde
daha geniş bir diğer pilot uygulama yapılarak elde edilen uygulama sonuçlarına dayalı olarak sistemin ülke geneline
yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
Birinci düzey yönlendirme: Eğitim kurumlarındaki Risk Takip Kuruluna öğretmenler tarafından yapılan yönlendirme
“birinci düzey yönlendirme” dir. Bu durum ikili bir yaklaşımı beraberinde getirmektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde riski fark eden öğretmen doğrudan Ön Değerlendirme Ekibine değil kendi kurumunun bağlı olduğu Risk Takip
Kuruluna başvurmaktadır. Eğitimde öngörülen ikili yaklaşımın amacı, okul idaresinin ve psikolojik danışmanlık ve
rehberlik hizmetlerinin rol ve sorumluluğuna giren rehberlik ve yönlendirme işlevleri ile giderilecek risklerin bu yolla
bertaraf edilmesi suretiyle, hem onların rol ve sorumluluklarını yerine getirmelerine olanak sağlamak, hem de Ön
Değerlendirme Ekiplerinin karşılanamayacak bir iş yükü ile karşılaşmalarını önlemektir. Risk Takip Kurulu, öğretmen
veya psikolojik danışman tarafından gündeme getirilen risk faktörünü inceler ve önlemek üzere ilin tüm imkanlarını
kullanmayı da kapsayacak şekilde alınacak tedbirleri belirler, bir plan ile uygulamaya koyar ve izler.
Birinci düzeydeki yönlendirme sonucunun beklenen etkiyi göstermemesi ya da risk koşullarının tekrarlaması veya
artması durumunda Ön Değerlendirme Ekibine başvurulur.
Ön Değerlendirme Ekibine yönlendirme ve Ekibin vakayı ele alışı (İkinci Düzey Yönlendirme): Ön Değerlendirme Ekibi, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, gençlik ve spor hizmetleri, kolluk veya sosyal hizmetlerden gelen
yönlendirmeler üzerine öncelikle ilgili kurumlarda çocuğa ve ailesine ilişkin var olan bilgileri toplar ve gereksinimlere
ilişkin ilk değerlendirme için ilgili kurumlardan (öğretmen, PDR, sağlık personeli gibi) gelen meslek elemanları ile
Strateji Toplantısı yapar. Bu toplantının amacı; çocukla ilgili bilgilerin farklı uzmanlıklara sahip kişilerin bakış açılarını
yansıtacak şekilde ortaklaşa ele alınmasını sağlamak ve tüm disiplinlerde yapılması gerekenleri içerecek bir plan
hazırlanmasını sağlamaktır. O nedenle de bu aşamadaki en önemli faaliyettir. Bu toplantıda kurumlarda var olan
bilgiler ışığında hizmet planı yapılır. Eğer var olan bilgiler gereksinim ve risk değerlendirmesi için yeterli değilse İleri
Değerlendirme sürecine geçilir. Bu değerlendirme sürecinde; çocuğun gelişimsel gereksinimleri, ebeveynlerinin
ebeveynlik kapasitesi ve aile/çevre koşulları detaylı bir şekilde ele alınarak risk değerlendirmesi yapılır ve gereksinimleri belirlenir.
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Yönlendirme: Ön Değerlendirme Ekibince yapılan ileri değerlendirme sonucu iki farklı yol izlenebilir;
a. Tespit edilen risk veya risklerin bertaraf edilmesi için alınacak tedbirin uygulanması için aile işbirliğine yanaşıyorsa
ve çocuğun özgürlüklerine ya da ailenin velayet ilişkisine müdahale gerekmiyorsa; çocuğun yaşamındaki mevcut
risklerin gelişimini olumsuz etkilemesini bertaraf etmek için gerekli hizmetlere yönlendirme eylem planı hazırlanır.
Hazırlanan plan aile ile paylaşılır. Belirtilen aralıklarla eylem planında yer alan hizmetlerin beklenen sonuçları verip
vermediği ilgili taraflar ile bir araya gelerek değerlendirilir. Bu değerlendirme ışığında eylem planında ilgili değişiklikler (ek hizmetlere yönlendirme, hizmetin sonlandırılması gibi) yapılır.
b. (i) İleri değerlendirme sonucunda tespit edilen risklerin bertaraf edilmesi için öngörülen tedbirlerin uygulanması
ailenin velayet ilişkisine veya çocuğun özgürlüğüne müdahaleyi gerektiriyorsa Çocuk Mahkemesine müracaat edilerek tedbir kararı alınması için durum, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü/İlçe Müdürlüğü/ Sosyal Hizmet Merkezi
(SHM)’ne Ön Değerlendirme Ekibi tarafından hazırlanmış rapor ile birlikte devredilir. Ön Değerlendirme Ekibindeki
sosyal hizmet uzmanı eğer aynı zamanda ASPB bünyesinde ilgili birimde de görevli ise, hazırlamış olduğu rapor ve
bu raporla ilgili adımları ASPB çalışanı olarak devam ettirebilir.
(ii) Olası istismar durumlarında çocuk, Çocuk İzlem Merkezi gibi çok disiplinli çalışma esasına göre çalışan sağlık birimlerine yönlendirilir. Erken uyarı sisteminin herhangi bir aşamasında ortaya çıkan istismar olgusu, olayı fark eden/
öğrenen kişi tarafından doğrudan çocuk izlem merkezi gibi sağlık birimlerine ya da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü/İlçe Müdürlüğü/ SHM’ye ihbar edilir ve acil müdahale sağlanır. Derhal korunma altına alınmasını gerektiren
bir durumun varlığı hâlinde çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü/İlçe Müdürlüğü/ SHM tarafından bakım ve
gözetim altına alındıktan sonra acil korunma kararının alınması için mahkemeye başvurulur.
Risk Tarama Faaliyetleri

Eğitim Kurumlarında

Risk Takip Kurulu

Ön Değerlendirme
Ekibi

Diğer Kurumlarda
Bağımsız Eylem Planı
ve Yönlendirrmeler

ASP İL
MÜDÜRLÜĞÜ - SHM

Müdahale Alanı
Çocuğun, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında yasal düzenlemelere gidilmesini gerektirecek bir durumu
ortaya çıktığında artık müdahale alanına girilmiş kabul edilir. Ön Değerlendirme Ekibinin çocuk hakkında koruyucu ve
destekleyici tedbirlerin alınmasının uygun olacağına dair değerlendirme raporunun ASPB'ye ulaştırılması ile çocuk
kayıt altına alınmış ve süreç başlatılmış olur.
Ön Değerlendirme Ekibinin çocuk hakkında hazırladığı ileri değerlendirme raporu ya da doğrudan istismar şüphesi
ile yapılan ihbar sonucu ASPB’ nin hazırladığı sosyal inceleme raporu doğrultusunda çocuk hakkında alınacak tedbir
karar(lar)ının planlanması ve müracaatını SHM ilgili birimi yapar. Bu süreçte çocuğun yararına öncelik veren bir müdahale biçimi; çocuğun zamanında güvenliğinin sağlanması ve gerekli psiko-sosyal desteğe ulaşması, alınan tedbirler için yargı denetiminin bulunması ile mümkündür. Bu nedenle ilk müdahale ve tedbirlerin planlanması aşamasında
sosyal hizmetler ile adli hizmetler arasındaki ilişki birlikte çalışma esasına dayalı olarak yürütülmelidir.
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Müdahale alanının devam eden süreçlerinde; tedbir kararlarının mahkemelerce alınması, ilgili kurumlara iletilmesi,
uygulayıcı kurumların tedbir kararlarına ilişkin uygulama planı hazırlaması ve bu plan çerçevesinde izleme/bildirim
yapması ve yine mahkemelerce verilen denetim kararlarının yerine getirilmesi vardır. Tüm bu süreçler eğitimin 4.
Modülünde detaylı olarak ele alınmaktadır.
Kolluk
Hizmetleri

ÇİM
Kolluk Çocuk Birimi

Gençlik/Spor

Koruyucu ve
destekleyici
hizmetler

Erken Uyarı Sistemi Alanı

Denetimli
Serbestlik

Özgürlüğü
Kısıtlayıcı
Tedbirler

Tedbirlerin
Uygulanması

ASPİM
Yerel
Yönetimler

Çocuk Mahkemesi

Ön
Değerlendirme

Toplum

Savcılık
Çocuk Bürosu

Sağlık

Kamu vesayeti

ÇOCUĞUN REFAHI

Eğitim

Ted

birl

erin

Den

etim

i

Koruyucu ve
destekleyici
tedbirler

Müdahale Alanı

YENİ ÇOCUK KORUMA MODELİNDE KURUMLARARASI KOORDİNASYON ALANI
Yeni çocuk koruma modelinin ikinci önemli başlığı çocuk koruma alanında çalışan kurumların merkezi ve yerel düzeyde koordinasyonu ile aralarında etkin bilgi paylaşımını sağlamaya ilişkindir. Bu çerçevede modellenen yapının temel
unsurlarına ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

Merkezi Koordinasyon
Merkezi koordinasyonun temel görevleri; koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde genel olarak çocuk koruma hizmetlerinin etkinleştirilmesinde merkezi düzeyde kurumlar arasında bağlantı, uyum, düzen sağlamak
ve eşgüdüm hâlinde, kanunda yazılı tedbirlere işlerlik kazandırmak ve uygulanmasını sağlamak üzere temel ilkeler
ve ihtiyaçlar belirleyerek ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, gerekli tedbirleri almak, bu amaçlara uygun kısa ve uzun
vadeli politikalar geliştirmek, yasal ve idarî tedbirlere ilişkin teklifler hazırlamaktır. Bu koordinasyonun başkanlığını
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sekretarya hizmetlerini ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve
Önleyici Hizmetler Dairesi Başkanlığı yürütür. ASPB Müsteşarının veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının
başkanlığında; İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşar yardımcıları, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü merkezi koordinasyon
çerçevesinde düzenli olarak toplanır.
Ülke düzeyinde çocuk koruma alanında hizmetlerin yürütülüşü ve Strateji Belgesinin uygulanması Merkezi Koordinasyon tarafından izlenir. İllerden gelen il stratejik planları ve çalışma programları ile bunların uygulanmasına ilişkin
raporlar ve çocuk koruma alanındaki istatistikler ve araştırma sonuçları dikkate alınarak, çocuk koruma hizmetlerinin
koordinasyonu için bundan sonraki stratejik planlar Merkezi Koordinasyonda hazırlanacaktır.
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Merkezi Koordinasyonu oluşturan Bakanlıklar, Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesinde yer
alan hedefleri kurumsal planlarına aktararak uygulama planlarını hazırlar. Bakanlıkların uygulamalarında karşılaşılan
sorunlar, Merkezi Koordinasyona iletilir ve ortak çözüm stratejileri belirlenir.

İl Koordinasyonu
İl koordinasyonları çocuk koruma sürecinde il düzeyinde gerekli altyapının oluşturulması için mekan, personel ve
hizmet içi eğitim gibi her türlü ihtiyacın karşılanmasını, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin eşgüdüm hâlinde yerine
getirilmesini sağlamak ile görevlidir ve çocuk koruma sistemindeki tüm kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır. Vali ya da ilgili vali yardımcısı başkanlığında düzenli aralıklarla toplanır ve sekreterya hizmetlerinden İl Koordinasyon sekretaryası sorumludur ve çalışmalarını düzenleyen Yönerge1 esaslarına göre çalışır.
İl koordinasyonları çocuk koruma alanında hizmetlerin il düzeyinde eşgüdümlü olarak yürütülmesinden sorumludur.
Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarını uygulayan kurumlar tarafından bu kararları izleyen birimleri ve/veya sorumluları il koordinasyon sekretaryasına bildirilir.
İl Koordinasyon Sekreteryasının görevleri şu şekilde sıralanabilir:
-		 İlde, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve üniversiteler tarafından çocuğa yönelik olarak verilen hizmetlerin koordine edilmesi ve bütünlük içinde sunumu sağlamak.
-		 Çocuğun yüksek yararı için önleme ve erken müdahale mekanizmalarının kurulmasını sağlamak ve koordine
görevi yürütmek.
-		 Çocuğa yönelik verilen hizmetlerin geliştirilmesi için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve
diğer teşebbüsler tarafından hazırlanan projeleri koordine etmek ve desteklemek.
-		 İlin çocuk koruma alanındaki ihtiyaçları ve güçlü yanları analiz edilerek kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken çalışmalara yönelik planlamalar yapmak.
-		 Ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini gündemine almak ve değerlendirmek.
-		 Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararlara istinaden gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirmesini
yapmak.
-		 Merkezi koordinasyon kararlarına ilişkin gerekli çalışmalar yapmak.

İl Koordinasyon Sekreteryası
İl koordinasyonunun işlerliğini arttırmaya yönelik yetkilerle donatılmış ve vali (ya da ilgili vali yard.) emrinde hizmet
veren ve sabit bir sekreterya sorumlusu tarafından ilgili Yönerge ile düzenlenen görevleri ifa eden bir oluşumdur. İl
Koordinasyon Sekretaryası, büyükşehir belediyesi olan illerde valilik içerisinde büyükşehir olmayan illerde il müdürlüğü bünyesinde, il müdürünün teklifi, vali yardımcısının uygun görüşü ve valilik onayı ile kurulur. Sekreterya, görevlerini ilgili kurumların koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanmasından sorumlu temsilcilerinden oluşan
bir alt komisyon ile gerektiğinde görevlendirilecek sosyal çalışma görevlileri, çalışma grupları ve diğer görevliler ile
yürütür.
İl Koordinasyon Sekreteryasının görevleri şunlardır:
a) İl koordinasyon toplantılarının hazırlık çalışmaları ile toplantı yazışmalarını yürütmek.
b) İl koordinasyon toplantısının gündem belirleme çalışmalarını yapmak.
c) Tedbir kararlarını uygulamakla görevli kurumlardan gelen önerileri dikkate alarak toplantı gündemini hazırlamak
ve on beş gün öncesinden toplantıya katılacaklara bildirmek.
1

Çocuk Koruma Kanunu’na Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl ve İlçe Koordinasyonların Çalışma, Usul ve Esasları Yönergesi
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d) Toplantıda alınan kararların uygulanmasının takibine ilişkin hazırlayacağı raporları il koordinasyonuna sunmak.
e) İl koordinasyon kararı ile kurulacak çalışma gruplarının faaliyetlerine ilişkin yazışma ve organizasyonları gerçekleştirmek.
f) Mahkemelerden ve tedbiri uygulamakla yükümlü kurumlardan gelen tedbir kararlarına ilişkin elektronik kayıtların
takibini yapmak.
g) İl koordinasyonunda değerlendirilen vakaların istatistiksel analizini yapmak ve il risk haritalarının çıkarılmasını
sağlamak.
h) Çocuğun yüksek yararı ilkesi doğrultusunda önleme ve erken müdahale mekanizmalarının kurulmasına ilişkin
çalışma ve projeleri takip ederek buna ilişkin raporları hazırlamak.
i) İlin güçlü ve zayıf yanları ve ihtiyaçları analiz edilerek kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken çalışmaları
içeren planları ve uygulama raporlarını düzenli olarak merkezi koordinasyona göndermek.
j) İl düzeyinde çocuk koruma alanındaki hizmetlerin yürütülmesini izlemek, koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunları tespit etmek, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini uygulamaya koymak, merkez
teşkilatlarınca çözülmesi gereken sorunlar hakkında merkezi koordinasyonu bilgilendirmek.
k) Mahkemelerce verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir kararlarını takip etmek, gerektiğinde bu kararları uygulamayan sorumlular hakkında mahkemelere bildirimde bulunmak.
l) Toplantı sonrasında toplantı karar tutanağını hazırlamak ve toplantının bitiminde il koordinasyon başkanı ve
üyelerin imzasına sunmak.
m) İl koordinasyonun vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
İl düzeyinde hedeflenen koordinasyon ve işbirliğinin en önemli aracı yeni oluşturulan bu sekreterya birimleri olacaktır.
İl koordinasyon sekreterya sorumlusu hedeflenen işbirliği ve koordinasyon için anahtar konumunda bir görevlidir.
Kendisine ilgili Yönerge gereği bir başka görev verilmemelidir. Doğrudan ilgili vali yardımcısı ile organize olarak
çalışacak sekreterya sorumlusu il ihtiyaç analizini yapar. Merkezi Koordinasyonun hazırladığı stratejik plana uygun
biçimde il stratejik planını hazırlar. Planı ve uygulama raporlarını düzenli olarak Merkezi Koordinasyona gönderir.
Sekreterya sorumlusu il koordinasyon toplantılarını beklemeksizin düzenli olarak alt komisyon üyeleri ile bir araya
gelerek tedbir kararlarının uygulanmasını vaka bazlı olarak takip etmeli ve çocuk koruma alanının daha etkin ve
verimli hizmetler üretebilmesi için gerekli olan kurumlararası işbirliği için çalışmalar yapmalıdır. Alt komisyon tarafından yapılan çalışmalarda sonuç alınamayan sorunlar il koordinasyon toplantılarında ele alınmalı ve burada da
çözümlenemeyen sorunlara ilişkin merkezi koordinasyona bilgi aktarımı yapılmalıdır.
ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON STRATEJİ BELGESİ
Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları ilk olarak Avrupa Birliği tarafından finanse
edilen «Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi (2008)” projesi çerçevesinde
Adalet Bakanlığı’nın koordinasyonu ve UNICEF’in teknik desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan çıktılar, 27 Ocak
2011 tarihli Merkezi Koordinasyon toplantısında son değişiklikleriyle onaylanarak Strateji Belgesi haline getirilmiştir.
Sonrasında ise yine Avrupa Birliği desteği ile gerçekleştirilen “Türkiye’de Çocuklar İçin Adalet” projesi çerçevesinde
revize edilmiştir. Yukarıda ifade edilen ve yeni çocuk koruma modelinin oluşturulmasına ilişkin süreçlerin önemli
çıktılarından birisi bu strateji belgesidir.
Strateji planları, modern yönetim biliminin gerektirdiği stratejik yönetimin en önemli araçlarındandır. Stratejik planlarla belirlenecek Amaçlar çerçevesinde; “ulaşmak istenen yer” için Hedefler; bu hedeflere nasıl ulaşılacağı da
Stratejilerle ortaya konmuş olacaktır. Bu itibarla ülkemizin çocuk koruma alanına ilişkin beş yıllık süreç için belirlediği stratejik hedefler bu Belge ile ortaya konulmuştur. Belgeye ilişkin son yapılan çalışmalarda ise ilgili tüm tarafların
katılımı ile gerçekleştirilen çalışma toplantıları ile uygulama planları da hazırlanmıştır.
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Strateji Belgesinin birinci bölümü, Türkiye İçin Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Modelini içermektedir.
İkinci bölümde ise bu modelin hayata geçirilmesi için izlenmesi gereken strateji yer almaktadır. Son bölümde ise
bu stratejinin uygulanmasına yönelik olarak hazırlanmış bir uygulama planı yer almaktadır. Bu belge, çocuk koruma
hizmetlerinde koordinasyonu sağlamak üzere hizmetler, disiplinler ve çalışanlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlama hedefini gerçekleştirmek üzere yapılması gereken faaliyetleri göstermektedir.
Stratejinin hayata geçirilmesinin teminatı, bu belgede yer alan amaç ve hedeflerin ilgili Bakanlıklar ve İl Koordinasyonları düzeyinde benimsenmesi olacaktır. Bunun da göstergesi, her iki düzeyde de uygulama planlarının hazırlanmış
olmasıdır. Dolayısıyla Merkezi Koordinasyon tarafından kabul edilen bu strateji belgesindeki hedef ve faaliyetlerin
Bakanlıkların ve İl Koordinasyonlarının çalışma programlarında yer alması ve uygulamaya geçirilmesi beklenmektedir. Stratejinin 10’uncu hedefi bu beklentinin gerçekleşmesini güvence altına alma amacını taşımaktadır.
Strateji Belgesinde Ana Stratejik Amaçlar
 Grup Çalışması: Stratejik amaçlara ulaşmak için hedefler belirleme

Strateji Belgesinde ana stratejik amaçlar şunlardır:
1) Erken Uyarı Alanı - Duyarlılık Yaratma: Toplumun ve devletin tüm kurumlarının çocuklara ilişkin riskleri önceden
fark etmenin ve gerekli yönlendirmelerle önleme çalışmalarının önemini benimseyerek desteklemeleri için anlayış
değişiminin yerleşmesi ve böylelikle kurumların bu konuda daha aktif rol almalarını sağlamak.
2) Erken Uyarı Alanı - Risk Tarama: Çocukların yaşam koşullarında gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek
risk faktörlerinin 1’inci basamak sağlık birimleri ve eğitim kurumlarında düzenli olarak ve bilgilerin doğruluğuna özen
gösterilerek takip edilmesini sağlamak.
3) Erken Uyarı Alanı - Ön Değerlendirme: İllerde belli bir nüfustan sorumlu Ön Değerlendirme Ekiplerinin oluşturulması ve illerde en riskli bölgelerden başlayarak, personel alımı tamamlandıktan sonra ilin tümünü kapsayan ekiplerin
oluşturulması, gerekli standart eğitimlerden geçmeleri ve önleme çalışmalarında etkin rol alabilecek kapasiteye
erişmelerini sağlamak.
4) Önleyici Hizmetlerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması: Erken Uyarı modelinin ildeki tüm çocukların sağlıklı
gelişmelerini desteklemek ve risk altındaki çocukların uygun yönlendirmelerle yaşamlarında var olan riskleri bertaraf
edebilmeleri için ilde çocukların ve ailelerinin çeşitli eğitimlere ve hizmetlere ulaşabilmesi gerektiği için mahalle
düzeyinde örgütlenmiş sosyal hizmetlere, sosyal yardımlara ve koruyucu faktörleri arttıracak faaliyetlere ulaşabilmelerini sağlamak.
5) Çocuk Koruma Sistemine Giriş Alanının Düzenlenmesi: Çocuklar ve onlarla çalışanlar bakımından risk oluşturan durumlarda başvurulabilecek, güvenilir bir başvuru biriminin ve ön değerlendirme sürecinin oluşturulmasını
sağlamak.
6) Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler Alanı - Tedbire Karar Verilen Alan: Çocuklar hakkında adil bir yargılama
sonucunda, yeterli sosyal incelemeye dayalı, uygulanabilir ve onların yararlarına önceliği verir nitelikte koruyucu ve
destekleyici tedbir kararları verilmesini sağlamak.
7) Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler Alanı - Tedbirlerin Uygulandığı ve Denetlendiği Alan: Mahkemelerce verilen her türlü tedbir kararının etkili biçimde uygulanması yolu ile sisteme giren bütün çocuklara ihtiyaçlarına uygun
bir koruma sağlamak.
8) Çocuk Koruma Sisteminin İl ve İlçe Düzeyinde Koordinasyonu Alanı: İl ve ilçe düzeyinde tedbirleri uygulamaktan sorumlu kurumlar arasında eşgüdümü sağlayacak olan ve kanunda öngörülen mekanizmaları güçlendirmek.
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9) Çocuk Koruma Sisteminin Genel Yapısı: Çocuk koruma sisteminin önleme odaklı ve disiplinler arası işbirliği ile
çalışır hale gelmesini sağlamak.
10) Stratejik Planın Uygulanması ve Uygulamanın İzlenmesi: Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji
Belgesi ve Uygulama Planlarının, kurum eylem planlarına ve uygulamalarına yansımasını izlemek ve stratejik planın
öngörülen zamanda hayata geçirilmesini sağlamak.
Strateji Belgesi yukarıda ifade edilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için önemli hedefler ve bu hedeflerin altında
faaliyetler öngörmektedir. Öngörülen faaliyetlerin uygulanması ise ayrıca Uygulama Planı ile belirlenmiştir.
Strateji Belgesi kurumlara gerçekleştirmeleri gereken faaliyetleri ve bunların uygulama aşamalarını gösteren bir yol
haritası niteliğindedir. Bu itibarla ülkemizin çocuk koruma alanında gerçekleştirmek istediği değişim büyük ölçüde bu
Stratejinin hayata geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Stratejinin hayata geçirilmesi ise sorumlu kurumların merkez ve
taşra teşkilatlarında çalışan profesyonellerin Stratejiyi iyi anlamaları ve benimsemeleri ile sağlanabilecektir.
Strateji Belgesi ve Uygulama Planları geniş ve detaylı metinler olarak eğitim materyalleri paketi içerisinde yer
almaktadır. Bu itibarla her kurumda belge detaylı olarak incelenerek çalışma alanları ile ilgili hedefler, faaliyetler ve
uygulama aşamaları derinlemesine analiz edilmelidir. Diğer kurumlara ilişkin görevlerin de bilinmesi ihtiyaç duyulan
koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasının vazgeçilmez bir gerekliliğidir.
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SADECE YÖNETİCİ KATILIMCILARA ÖZEL BÖLÜM
YENİ ÇOCUK KORUMA MODELİ VE STRATEJİ BELGESİNİN UYGULAMAYA YANSIMALARI
Yukarıda ifade edilen yeni çocuk koruma modeli ve Strateji Belgesinin uygulamaya geçişi önemli birtakım
yenilikleri beraberinde getirecektir. Bu hususlar mevcut eğitimin operasyonel düzey katılımcılarına detaylı olarak aktarılmakla birlikte burada da kısa başlıklar halinde ele alınmaktadır.
Yeni Yasal Düzenlemeler

Çocuk koruma alanı 1. Modül çerçevesinde de ifade edildiği üzere ÇKK, Medeni Kanun ve Sosyal Hizmetler
Kanunu ve bunlara ilişkin ikincil mevzuat ile şekillendirilmiştir. Yasal düzenlemeler çerçevesinde yeni modeli şekillendirecek bir yenilik, Çocuk Koruma Kanunu’na Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl ve İlçe Koordinasyonların Çalışma, Usul ve Esasları
Yönergesi’nin imzalanarak valiliklere gönderilmiş olmasıdır.
Söz konusu Yönerge Çocuk Koruma Kanununa göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulan koordinasyonların çalışma esasları ile sekretaryalarının görev, yetki ve
sorumlulukları, çalışma şekli ile görevli personele ilişkin düzenlemelere ait usul ve esasları belirlemeyi
amaçlamaktadır. Yönergenin kapsamında çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması, refahlarının yükseltilmesi, ihmal ve istismarlarının önlenmesi amacıyla çocuk ve ailelerine
yönelik hizmet veren kamu kurumları ile koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesini izleyen
merkezi, il ve ilçe koordinasyonları ve sekretaryaları yer almaktadır.
Yönerge ile illerde ve ilçelerde birer koordinasyon sekreterya birimi kurulması sorumluların tayin edilmesi gerekmektedir. Bu sayede çocuk koruma alanında ihtiyaç duyulan kurumlararası koordinasyon ve
işbirliğinin sağlanmasında etkinliğe ulaşılması hedeflenmektedir. Yönerge tam metni eğitim materyalinin
sonunda yer almaktadır.
Tedbir Kararları Bilgi Sistemi (TKBS) Yazılımı

Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına ilişkin bugüne kadar yaşanan en önemli problemlerden birisi
de alınan tedbir kararlarının belirli hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde etkili bir şekilde takip edilemiyor olmasıdır. TKBS, Türkiye’de çocuk koruma sisteminin hayati bir kısımını oluşturan koruyucu/destekleyici tedbir kararlarının etkinlik ve verimliliğini arttırmaya yönelik gerçekleştirilen önemli bir yazılım çalışmasıdır. Bu yazılım çerçevesinde oluşturulacak siber platform üzerinden, tedbir kararını veren hâkimlerin,
bu tedbir kararına ilişkin uygulamayı yapacak kurum yöneticilerinin, illerde oluşturulan koordinasyon
sektreteryalarının, tedbir kararlarını bizzat uygulayacak olan uzmanların ve Merkezi Koordinasyon Sekreteryasının bir araya getirilmesi, alınan tedbir kararlarının daha etkin bir şekilde izlenebilmesi ve belirli
amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilebilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede TKBS 81 il ve bağlı ilçeler
bünyesindeki ilgili mahkemelerce verilen tedbir kararlarının, paydaş kurum ve kuruluşlar tarafından alan
uygulamalarının durum, düzey ve sonuç bilgilerinin takip ve tetkiklerinin yapılması amacına yönelik olarak dizayn edilmektedir.
Bunun yanında TKBS, Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) uyarınca verilen tedbir kararlarının uygulanmasında
hazırlanması gereken Uygulama Planları ile üçer aylık dönemler halinde kararı veren mahkemelere iletilmesi gereken İzleme Raporlarına ilişkin olarak da dijital ortamda doldurulacak bir şablon içerecek, bu
planların ve raporların da düzenli olarak izlenebilmesine ve analizine imkân tanıyacaktır.
TKBS, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB)’nın daha evvel ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile
gerçekleştirdiği çalıştaylar ve ikili görüşmelere dayalı olarak yapılan analizler çerçevesinde ASPB Bilgi
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İşlem Dairesi tarafından geliştirilmiş ve deneme ekranları oluşturulmuştur. Buna göre bir mahkemenin
verdiği tedbir kararı UYAP üzerinden TKBS’ye aktarılacak ve sırasıyla; tedbir kararını uygulayacak kurum
yetkilisine (İl ve Merkezi Koordinasyon Sekreteryaları ile birlikte) ve kurum yetkilisi tarafından atanacak uygulamacı uzmana gönderilecektir. Sonrasında ise ilgili uzmanın TKBS üzerinden bir uygulama planı
hazırlayarak yine aynı sıra ile mahkemeye iletmesi ve sonrasında da üçer aylık dönemler halinde izleme
raporları hazırlayarak göndermesi gerekmektedir.
Risk Değerlendirme ve Yönetimi

Yukarıda da ifade edildiği gibi yeni çocuk koruma modeli proaktif bir yaklaşım sergileyerek çocuklar korunma ihtiyacı içinde olmadan tedbir almaya odaklanmaktadır. Bu itibarla üzerinde çalışılan “Ön Değerlendirme Ekipleri” de bu yaklaşımın bir yansımasıdır. Gerek öngörülen erken uyarı sistemi gerekse de il
ve ilçelerde oluşacak koordinasyon sekreteryası alt komisyonlarının düzenli olarak vaka bazlı risk değerlendirmesi yapması ve tespit edilen riskleri kurumlararası işbirliği ile yönetmesi gerekmektedir. Bilimsel
kriterle yapılacak bu risk değerlendirme ve yönetme yeni dönemde Türkiye’de çocuk koruma modelinin
en önemli gereklerinden birisi olacaktır.
İl / İlçe Hizmet Haritaları

Çocukların ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlere ulaşımını kolaylaştırarak yine riskten uzak tutulmaları ve/
veya korunma ihtiyacı içinde olmalarının önlenmesi, yeni çocuk koruma modelinin önemli bir diğer hedefidir. Bu amaçla gerek alan çalışanlarının gerekse bu alanda yer alan resmi ve sivil kurumlardan hizmet
alma ihtiyacı içerisinde olan çocuklar ve ailelerinin kullanımına açılacak hizmet kataloglarının oluşturulması ve güncel tutulması önümüzdeki dönemde gerçekleşecek bir diğer yeniliktir.
Hizmet haritalarının amacı belirli bir alanda sunulan hizmetlere erişimi kolaylaştırmak üzere bu hizmetten yararlanacak hedef kitleye ve alanda hizmet sunan tüm paydaşlara yönelik hazırlanmış toplu bilgi
kaynaklarıdır. Bu çerçevede çocukların ve ailelerin ihtiyaç duyabilecekleri her türlü hizmeti sunan devlet
kurumları ile sivil toplum kuruluşlarına erişimi kolaylaştıracak her türlü bilgiyi sunan toplu kaynaklar da
çocuk koruma alanına ilişkin hizmet katalogları olacaktır.
Değişen kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde hizmetlerin halka erişimini kolaylaştırmak büyük bir önem
taşımaktadır. Çocukların desteklenmesi ve korunması ise devletin sunduğu en önemli hizmetlerden olduğundan, bu tür hizmetlere erişim ihtiyacı içerisinde olan çocukların veya ailelerin doğru adresten talepte
bulunabilmeleri ve talepleri veya ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlere hızla erişebilmeleri, çocukların güvenliği ve refahı açısından büyük önem taşımaktadır.

Çocuk koruma alanına ilişkin oluşturulacak hizmet kataloglarında, devlet kurumlarının çocuğa ilişkin birimlerine, çocuk ve aile konusunda çalışmaları olan STK’lara ve genel olarak yardım sağlayan STK’ların;
hizmetleri ve çalışma alanları, iletişim bilgileri ve irtibat görevlilerine ilişkin bilgiler yer alabilir. Oluşturulan hizmet katalogları sadece kamuoyuna verilecek versiyonlarda ve aynı alanda hizmet sunacak kurum
çalışanlarına yönelik hazırlanabilir. Alanda çalışan görevliler için hazırlanacak versiyonlarda kamuoyuna
açılacak versiyondan farklı olarak birim sorumlularının isimleri vs. yer alabilir.
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ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ İZLEMEK VE ÖNLEMEK İÇİN GÖSTERGELER
Çoçuğa karşı şiddet (ÇKŞ) ile ilgili bir çok tanım bulunmaktadır. Bunların hepsi eşit olmayan güç ilişkilerine gönderme yapmaktadır. Örneğin, ekonomik konum, sosyal konum, fiziksel güç, zeka ve eğitim durumu,
toplumsal cinsiyet rolleri, kültürel konum ve dini adetler çocuğa karşı şiddet ile ilgili güç dengesini çocukların lehine ya da aleyhine kaydırabilecek durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısaca eşitsizliğin ve ayrımcılığın olduğu her yerde ÇKŞ olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tıpkı kadına
karşı şiddetin kadına karşı ayrımcılık olarak tanımlanması gibi ÇKŞ’nin de çocuğun gelişmekte olması, göreli olarak güçsüz olması, yaşı ve toplumdaki konumu nedenleriyle uygulandığı gerçeğini ve çocuğa karşı
ayrımcılık olduğunu bilmek önem taşımaktadır.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS, özellikle bu belgenin 19, 34 ve 37. maddeleri), ÇHS’nin bir parçası olan BM Çocuk Hakları Komitesi’nin genel yorumları (özellikle 8 ve 13 nolu
genel yorumlar1), Çocuk İstismarının Önlenmesi ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Raporu (2002), 1993
tarihli Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi gibi diğer insan hakları anlaşmaları ve
belgeleri şiddetin tanılanması konusunda yeterince bilgi sağlamaktadır.
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 19. maddesi ve Çocuk Hakları Komitesi’nin çalışmaları uyarınca, Birleşmiş Milletler Çocuğa Karşı Şiddet Araştırması’nın (UNVAC) amaçları çerçevesinde çocuğa karşı şiddet
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
Çocuğa karşı şiddet “çocuk istismarı ve çocuklara kötü muamele, sorumluluk, güven veya güç ilişkileri bağlamında, çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişmesi veya onuru açısından fiili veya potansiyel zararla sonuçlanan her
tür fiziksel veya duygusal kötü muameleyi, cinsel istismarı, ihmali veya ihmalkar davranışı, ticari veya başka
amaçlı sömürüyü kapsar.”

Göstergeler
İnsan haklarının hayata geçmesi için göstergelerin önemi yaygın olarak kabul görmüş ve Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme'nin 31. Maddesinde yer aldığı gibi insan hakları antlaşmaları ile düzenlenmiş olmasına rağmen göstergelerin kullanımı henüz sistematik hale gelmemiştir.
Sözleşmeler yasal dil ile yazılı insan hakları standartları temelinde reçete tipi bir anlatıma sahip oldukları için
politikaların, programların, faaliyetlerin hazırlanmasına ve uygulanmasına cevap verebilir nitelikte değildir. Bu
yasal standart ve prensipler somut ve işlevsel mesajlara dönüştürülmek durumundadır. Bu somut mesajlar
göstergelerdir.

Devletlerin kendilerini yasal ve siyasi olarak bağladıkları insan hakları sözleşmelerinin ve diğer insan hakları araçların uygulayıp uygulamadıklarının ölçülmesi düşüncesi ilk kalkınma düşünürlerinden olan J.K.
Galbraith’in de çok güzel bir şekilde belirttiği gibi “bir konu eğer sayılmıyorsa/ölçülmüyorsa, o konu gözden kaçar” anlayışından doğmuştur. Dolayısıyla ölçülüp görünür hale gelen konularda ilerleme sağlanıp
sağlanmadığını tespit edebiliriz.
1

BM Çocuk Hakları Komitesi’nin tüm genel yorumlarına UÇM’nin Çocuk Hakları İzleme Raporlama web sitesinden ulaşabilirsiniz: http://www.
cocukhaklariizleme.org/kategori/ceviriler
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Bir olayın zaman içinde düzenli bir şekilde değişiminin ölçülmesini içeren izleme faaliyetini yapabilmek
ve ulaşmayı arzuladığımız amaçlara yönelik değişim sürecini yönetebilmek için, belirli bir amaca yönelik
hedefleri açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmemiz, bunlar için gerekli araçları harekete geçirmemiz, ayrıca bu araçları arzulanan sonuca dönüştürecek politika araçları ve mekanizmaları tespit etmemiz gerektiği
ortadadır.

Devletlerin insan hakları yükümlülüklerini ölçmek için bu açık ve anlaşılır hedefleri ölçülebilir göstergelere dönüştürme talebi kendi başına ayrı bir çalışma olmaktan ziyade, daha temel ve sistematik bir süreç
ile devletlerin hakları uygulama, bu uygulamayı izleme ve bu sürecin içerisinde hakların hayata geçmesini
sağlama anlayışının ayrılmaz bir parçasıdır.
Bu anlayışla, şiddet göstergelerinin izlenmesi amacıyla sistemler kurulmalıdır. Bu sistemler kurulurken
hükümetlerin üstleneceği sorumlulukların yanında, STK’ların da göstergeler, eşikler ve amaçlar belirleyerek hükümetlerin bu haklardan doğan yükümlülüklerini uygulayıp uygulamadıklarını izlemesi ve raporlayarak uygulama sürecine destek vermesi gerekmektedir.
UNICEF Türkiye’nin desteğiyle 2011 Temmuz ayında kurulan Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık
Ağı 2012 ve 2013 yıllarında yaptığı bir seri çalışmayla çocuğa karşı şiddeti önlemek amacıyla göstergeler
oluşturmuş ve bu göstergeler seti herkesin kullanımına açılmıştır.
 Kapanış Faaliyeti: Eğitim Etkinliği Değerlendirme Testi
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ÇOCUK KORUMA KANUNU
Kanun Numarası
Kanun Kabul Tarihi

: 5395

: 03/07/2005

Resmi Gazete Tarihi : 15/07/2005
Resmi Gazete Sayısı

: 25876

BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, TEMEL İLKELER, KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER
AMAÇ
Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
KAPSAM

Madde 2 - (1) Bu Kanun, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, çocuk mahkemelerinin
kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsar.
TANIMLAR

Madde 3 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda,

1. Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu,

2. Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar
verilen çocuğu,
b) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini,

c) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk mahkemesi hâkimini,
d) Kurum: Bu Kanun kapsamındaki çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen tedbir kararlarının
yerine getirildiği resmî veya özel kurumları,

e) (Değişik bent: 13/06/2012-6327 S.K./38.md.) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve
rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet
alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,
İfade eder.
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TEMEL İLKELER
Madde 4 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında, çocuğun haklarının korunması amacıyla;
a) Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması,
b) Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi,

c) Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulmaması,

d) Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması,

e) Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmaları,
f) İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûl izlenmesi,

g) Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi,

h) Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi,
i) Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak başvurulması,

j) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak görülmesi, kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının sağlanması,
k) Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda yetişkinlerden ayrı tutulmaları,
l) Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getirilmesinde kimliğinin
başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması,
İlkeleri gözetilir.

İKİNCİ BÖLÜM
KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER
KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER
Madde 5 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir.
Bunlardan;
a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda;
çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,
b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek
edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın
yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine,

c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine
getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine,
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d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya
sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan Maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına,

e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya,
Yönelik tedbirdir.

(2) Hakkında, birinci fıkranın (e) bendinde tanımlanan barınma tedbiri uygulanan kimselerin, talepleri hâlinde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur.
(3) Tehlike altında bulunmadığının tespiti ya da tehlike altında bulunmakla birlikte veli veya vasisinin ya da bakım ve gözetiminden sorumlu kimsenin desteklenmesi suretiyle tehlikenin bertaraf
edileceğinin anlaşılması hâlinde; çocuk, bu kişilere teslim edilir. Bu fıkranın uygulanmasında, çocuk
hakkında birinci fıkrada belirtilen tedbirlerden birisine de karar verilebilir.
KURUMA BAŞVURU

Madde 6 - (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimseler çocuğun korunma altına alınması
amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurabilir.
(2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak gerekli
araştırmayı derhâl yapar.
KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARI ALINMASI

Madde 7 - (1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re’sen çocuk hâkimi tarafından alınabilir.
(2) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir.

(3) Tedbirin türü kararda gösterilir. Bir veya birden fazla tedbire karar verilebilir.

(4) Hâkim, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbire karar verdiği çocuğun denetim altına alınmasına da karar verebilir.
(5) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun bulunduğu yer hâkimi
tarafından da verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan hâkim veya mahkemeye bildirilir.

(6) Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer. Ancak hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve rızası alınmak suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir
süre daha devam edilmesine karar verebilir.
(7) Mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici tedbir kararının yanında 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar vermeye yetkilidir.
TEDBİRLERDE YETKİ

Madde 8 - (1) Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun
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menfaatleri bakımından kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu
yerdeki çocuk hâkimince alınır.

(2) Tedbir kararlarının uygulanması, kararı veren hâkim veya mahkemece en geç üçer aylık sürelerle
incelettirilir.
(3) Hâkim veya mahkeme; denetim memurları, çocuğun velisi, vasisi, bakım ve gözetimini üstlenen
kimselerin, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcisi ile Cumhuriyet savcısının talebi
üzerine veya re’sen çocuğa uygulanan tedbirin sonuçlarını inceleyerek kaldırabilir, süresini uzatabilir
veya değiştirebilir.
ACİL KORUNMA KARARI ALINMASI

Madde 9 - (1) Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde çocuk, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakım ve gözetim altına alındıktan sonra acil
korunma kararının alınması için Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç
beş gün içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim tarafından, üç gün içinde talep hakkında karar
verilir. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve gerektiğinde kişisel ilişkinin tesisine
karar verebilir.
(2) Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir. Bu süre içinde
Kurumca çocuk hakkında sosyal inceleme yapılır. Kurum, yaptığı inceleme sonucunda, tedbir kararı
alınmasının gerekmediği sonucuna varırsa bu yöndeki görüşünü ve sağlayacağı hizmetleri hâkime
bildirir. Çocuğun, ailesine teslim edilip edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir tedbire hâkim
tarafından karar verilir.
(3) Kurum, çocuk hakkında tedbir kararı alınması gerektiği sonucuna varırsa hâkimden koruyucu ve
destekleyici tedbir kararı verilmesini talep eder.
BAKIM VE BARINMA KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ

Madde 10 - (1) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından, kendisine intikal eden olaylarda gerekli önlemler derhâl alınarak çocuk, resmî veya özel kuruluşlara yerleştirilir.
ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRİ

Madde 11 - (1) Bu Kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve ceza
sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından, çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak anlaşılır.
AKIL HASTALIĞI

Madde 12 - (1) Suça sürüklenen çocuğun aynı zamanda akıl hastası olması hâlinde, 26.9.2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 inci Maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına giren
çocuklar hakkında, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır.
TEDBİR KARARLARINDA USÛL

Madde 13 - (1) Bu Kanunun 7 nci Maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen durumlar hariç olmak
üzere, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında duruşma yapılmaksızın tedbir kararı verilir. Ancak, hâkim zaruret gördüğü hâllerde duruşma
yapabilir.
(2) Tedbir kararının verilmesinden önce yeterli idrak gücüne sahip olan çocuğun görüşü alınır, ilgililer dinlenebilir, çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesi istenebilir.
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KANUN YOLU
Madde 14 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre, çocuk hâkimi tarafından alınan tedbir kararlarına karşı
itiraz yolu açıktır. İtiraz, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun itiraza ilişkin
hükümlerine göre en yakın çocuk mahkemesine yapılır.
İKİNCİ KISIM
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA
BİRİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMA
SORUŞTURMA
Madde 15 - (1) Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet
savcısı tarafından bizzat yapılır.

(2) Çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında, çocuğun yanında
sosyal çalışma görevlisi bulundurulabilir.

(3) Cumhuriyet savcısı soruşturma sırasında gerekli görüldüğünde çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını çocuk hâkiminden isteyebilir.
ÇOCUĞUN GÖZALTINDA TUTULMASI

Madde 16 - (1) Gözaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk biriminde tutulur.

(2) Kolluğun çocuk biriminin bulunmadığı yerlerde çocuklar, gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir
yerde tutulur.
İŞTİRAK HÂLİNDE İŞLENEN SUÇLAR

Madde 17 - (1) Çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturma ayrı
yürütülür.
(2) Bu hâlde de çocuklar hakkında gerekli tedbirler uygulanmakla beraber, mahkeme lüzum gördüğü
takdirde çocuk hakkındaki yargılamayı genel mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekletebilir.
(3) Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi hâlinde, genel mahkemelerde, yargılamanın
her aşamasında, mahkemelerin uygun bulması şartıyla birleştirme kararı verilebilir. Bu takdirde birleştirilen davalar genel mahkemelerde görülür.
ÇOCUĞUN NAKLİ

Madde 18 - (1) Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek
tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir.
KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ

Madde 19- (Değişik madde: 06/12/2006 - 5560 S.K.39.md)

(1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı Ceza Muhakemesi Kanunundaki koşulların varlığı halinde, kamu

54 | Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitimi Yönetici Katılımcılar İçin El Kitabı

Mevzuat

davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. Ancak, bu kişiler açısından erteleme süresi üç
yıldır.
ADLÎ KONTROL

Madde 20 - (1) Suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerinde adlî
kontrol tedbiri olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu Maddesinde sayılanlar ile aşağıdaki
tedbirlerden bir ya da birkaçına karar verilebilir:
a) Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak.

b) Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek.
c) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak.

(2) Ancak bu tedbirlerden sonuç alınamaması, sonuç alınamayacağının anlaşılması veya tedbirlere
uyulmaması durumunda tutuklama kararı verilebilir.
TUTUKLAMA YASAĞI

Madde 21 - (1) Onbeş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez.
İKİNCİ BÖLÜM
KOVUŞTURMA
DURUŞMA
Madde 22 - (1) Çocuk, velisi, vasisi, mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, çocuğun
bakımını üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa kurumun temsilcisi duruşmada hazır bulunabilir.
(2) Mahkeme veya hâkim, çocuğun sorgusu veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında çocuğun
yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurabilir.

(3) Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, yararı gerektirdiği takdirde duruşma salonundan çıkarılabileceği gibi sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına da gerek görülmeyebilir.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Madde 23 - (Değişik madde: 06/12/2006 - 5560 S.K.40.md)

(1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda, Ceza Muhakemesi Kanunundaki koşulların varlığı halinde, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Ancak, bu kişiler açısından denetim süresi üç yıldır.
UZLAŞMA

Madde 24 - (Değişik madde: 06/12/2006 - 5560 S.K.41.md)

(1) Ceza Muhakemesi Kanununun uzlaşmaya ilişkin hükümleri suça sürüklenen çocuklar bakımından da uygulanır.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
MAHKEMELER VE CUMHURİYET SAVCILIĞI
BİRİNCİ BÖLÜM
MAHKEMELERİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİSİ
MAHKEMELERİN KURULUŞU
Madde 25 - (1) Çocuk mahkemesi, tek hâkimden oluşur. Bu mahkemeler her il merkezinde kurulur. Ayrıca, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak kurulabilir. İş durumunun gerekli
kıldığı yerlerde çocuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Çocuk mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz. Mahkemelerin
bulunduğu yerlerdeki Cumhuriyet savcıları, çocuk mahkemeleri kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilirler.
(2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur ve mahkeme bir başkan
ve iki üye ile toplanır. Bu mahkemeler bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak kurulur. İş
durumunun gerekli kıldığı yerlerde çocuk ağır ceza mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır.
MAHKEMELERİN GÖREVİ

Madde 26 - (1) Çocuk mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ile sulh ceza mahkemesinin görev alanına
giren suçlar bakımından, suça sürüklenen çocuklar hakkında açılacak davalara bakar.
(2) Çocuk ağır ceza mahkemesi, çocuklar tarafından işlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına
giren suçlarla ilgili davalara bakar.

(3) Mahkemeler ve çocuk hâkimi, bu Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan tedbirleri almakla görevlidir.
(4) Çocuklar hakkında açılan kamu davaları, Kanunun 17 nci Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Kanunla kurulan mahkemelerde görülür.
MAHKEMELERİN YARGI ÇEVRESİ

Madde 27 - (1) Çocuk mahkemelerinin yargı çevresi, kurulduğu il ve ilçenin mülkî sınırlarıyla belirlenir.
(2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî
yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır.

(3) Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine veya değiştirilmesine Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
HÂKİMLERİN ATANMALARI

Madde 28 - (1) Mahkemelere, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış, adlî yargıda
görevli, tercihan çocuk hukuku alanında uzmanlaşmış, çocuk psikolojisi ve sosyal hizmet alanlarında
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eğitim almış olan hâkimler ve Cumhuriyet savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
atama yapılır.
(2) Atamalarda istekli olanlarla daha önce bu görevlerde bulunmuş olanlara öncelik tanınır.

(3) Herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hâkimin yerine bu hâkim görevine başlayıncaya veya
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yetkilendirme yapılıncaya kadar o yerdeki hâkimlerden hangisinin bakacağı, birinci fıkrada aranan nitelikler de gözetilerek adlî yargı adalet komisyonu başkanınca belirlenir.
İKİNCİ BÖLÜM
CUMHURİYET SAVCILIĞI VE KOLLUK
CUMHURİYET SAVCILIĞI ÇOCUK BÜROSU
Madde 29 - (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında bir çocuk bürosu kurulur. Cumhuriyet başsavcısınca
28 inci Maddenin birinci fıkrasında öngörülen nitelikleri haiz olanlar arasından yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı, bu büroda görevlendirilir.
ÇOCUK BÜROSUNUN GÖREVLERİ

Madde 30 - (1) Çocuk bürosunun görevleri;

a) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek,

b) Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını sağlamak,
c) Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma, eğitime, işe, barınmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağlamak
üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak, bu gibi
durumları çocukları korumakla görevli kurum ve kuruluşlara bildirmek,
d) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmektir.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, bu görevler çocuk bürosunda görevli olmayan Cumhuriyet savcıları tarafından da yerine getirilebilir.
KOLLUĞUN ÇOCUK BİRİMİ

Madde 31 - (1) Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine
getirilir.
(2) Kolluğun çocuk birimi, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında işleme
başlandığında durumu, çocuğun veli veya vasisine veya çocuğun bakımını üstlenen kimseye, baroya
ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, çocuk resmî bir kurumda kalıyorsa ayrıca kurum
temsilcisine bildirir. Ancak, çocuğu suça azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden şüphelenilen yakınlarına bilgi verilmez.
(3) Çocuk, kollukta bulunduğu sırada yanında yakınlarından birinin bulunmasına imkân sağlanır.

(4) Kolluğun çocuk birimlerindeki personeline, kendi kurumları tarafından çocuk hukuku, çocuk suçluluğunun önlenmesi, çocuk gelişimi ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi konularda eğitim verilir.

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitimi Yönetici Katılımcılar İçin El Kitabı | 57

Mevzuat

(5) Çocuğun korunma ihtiyacı içinde bulunduğunun bildirimi ya da tespiti veya hakkında acil korunma kararı almak için beklemenin, çocuğun yararına aykırı olacağını gösteren nedenlerin varlığı
hâlinde kolluğun çocuk birimi, durumun gerektirdiği önlemleri almak suretiyle çocuğun güvenliğini
sağlar ve mümkün olan en kısa sürede Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim eder.
GÖREVLİLERİN EĞİTİMLERİ

Madde 32 - (1) Mahkemelerde görevlendirilecek hâkimler ve Cumhuriyet savcıları ile sosyal çalışma
görevlilerine ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünde görevli denetim görevlilerine, adaylık dönemlerinde Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslara uygun çocuk hukuku, sosyal
hizmet, çocuk gelişimi ve psikolojisi gibi konularda eğitim verilir.
(2) Mahkemelere atananların, görevleri süresince, alanlarında uzmanlaşmalarını sağlama ve kendilerini geliştirmelerine yönelik hizmet içi eğitim almaları sağlanır.
(3) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin usûl ve esasları yönetmelikle belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL İNCELEME
SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİLERİ
Madde 33 - (1) Adalet Bakanlığınca mahkemelere, en az lisans öğrenimi görmüş olanlar arasından
yeterli sayıda sosyal çalışma görevlisi atanır. Atamada; çocuk ve aile sorunları ile çocuk hukuku ve
çocuk suçluluğunun önlenmesi alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olanlar tercih edilir.
(2) Mahkemelere atanan ve bu Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumunda görevli sosyal çalışma görevlilerine almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında ödenek verilir.
(3) Bu görevlilerin bulunmaması, görevin bunlar tarafından yapılmasında fiilî veya hukukî bir engel
bulunması ya da başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması gibi durumlarda, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışanlar ile serbest meslek icra eden birinci fıkrada öngörülen nitelikleri haiz kimseler de sosyal çalışma görevlisi olarak görevlendirilebilirler.
(4) Hakkında sosyal inceleme yapılacak çocuğun, incelemeye tâbi tutulacak çevresi mahkemenin yetki alanı dışında ise, davayı gören mahkemenin talimatına bağlı olarak çocuğun bulunduğu yerdeki
mahkemece inceleme yaptırılır. Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerlerde bu inceleme, davayı gören mahkemeye bağlı olarak çalışan sosyal çalışma görevlilerince yapılabilir.
SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ

Madde 34 - (1) Sosyal çalışma görevlilerinin görevi;

a) Görevlendirildikleri çocuk hakkında derhâl sosyal inceleme yapmak, hazırladıkları raporları kendilerini görevlendiren mercie sunmak,
b) Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya sorgusu sırasında yanında bulunmak,

c) Bu Kanun kapsamında mahkemeler ve çocuk hâkimleri tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmektir.
(2) İlgililer, sosyal çalışma görevlilerinin çalışmaları sırasında kendilerine yardımcı olmak ve çocuk
hakkında istenen bilgileri vermek zorundadır.
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(3) Sosyal çalışma görevlilerinin, görevleri sırasında yaptıkları ve hâkim tarafından takdir edilen
masrafları Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden ödenir.
SOSYAL İNCELEME

Madde 35 - (1) Bu Kanun kapsamındaki çocuklar hakkında mahkemeler, çocuk hâkimleri veya Cumhuriyet savcılarınca gerektiğinde çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çevresini gösteren inceleme
yaptırılır. Sosyal inceleme raporu, çocuğun, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu
fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mahkeme tarafından takdirinde göz önünde
bulundurulur.
(2) Derhâl tedbir alınmasını gerektiren durumlarda sosyal inceleme daha sonra da yaptırılabilir.

(3) Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması hâlinde,
gerekçesi kararda gösterilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DENETİM
DENETİM ALTINA ALMA KARARI
Madde 36 - (1) Hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen, kamu davasının açılmasının
ertelenmesi kararı onanan, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen çocuğun denetim
altına alınmasına karar verilebilir.
DENETİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ

Madde 37 - (1) Denetim altına alınan çocukla ilgili olarak denetimli serbestlik ve yardım merkezi
şube müdürlüğü tarafından bir denetim görevlisi görevlendirilir. Ancak, korunma ihtiyacı olan çocuklar veya suç tarihinde oniki yaşını bitirmemiş suça sürüklenen çocuklar ile çocuğun aileye teslimi yönünde karar verilmesi hâlinde, bu çocuklar hakkında denetim görevi gözetim esaslarına göre Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yerine getirilir.
(2) Görevlendirme sırasında çocuğun kişisel özellik ve ihtiyaçları dikkate alınır ve çocuğa kolay ulaşabilecek olanlar tercih edilir.
DENETİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ

Madde 38 - (1) Denetim görevlisinin görevleri şunlardır:

a) Kararla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesi için çocuğun eğitim, aile, kurum, iş ve sosyal çevreye uyumunu sağlamak üzere onu desteklemek, yardımcı olmak, gerektiğinde önerilerde bulunmak.
b) Çocuğa eğitim, iş, destek alabileceği kurumlar, hakları ve haklarını kullanma konularında rehberlik
etmek.
c) İhtiyaç duyacağı hizmetlerden yararlanmasında çocuğa yardımcı olmak.

d) Kaldığı yerleri ve ilişki kurduğu kişileri ziyaret ederek çocuğun içinde yaşadığı şartları, ailesi ve
çevresiyle ilişkilerini, eğitim ve iş durumunu, boş zamanlarını değerlendirme faaliyetlerini yerinde
incelemek.
e) Alınan kararın uygulanmasını, bu uygulamanın sonuçlarını ve çocuk üzerindeki etkilerini izlemek,
tâbi tutulduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesini denetlemek.
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f) Çocuğun gelişimi hakkında, üçer aylık sürelerle Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye rapor vermek.

(2) Denetim görevlisi, görevini yerine getirirken gerektiğinde çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve
gözetiminden sorumlu kimse ve öğretmenleriyle işbirliği yapar.
(3) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse çocuğun devam ettiği okul,
işyeri veya çocukla ilgili bilgiye sahip kurumların yetkilileri, denetim görevlisine yardımcı olmak, görevi gereğince istediği bilgileri vermek zorundadırlar.
(4) Çocuğun yakınları denetim görevlisinin yetkilerine müdahale edemezler.
DENETİM PLÂNI VE RAPORU

Madde 39 - (1) Çocuğa uygulanacak denetimin yöntemi, denetim görevlisince, sosyal incelemeyi
yapan uzman veya mahkeme nezdindeki sosyal çalışma görevlisi ile birlikte, görevlendirmeyi takip
eden on gün içinde hazırlanacak bir plânla belirlenir.
(2) Denetim plânı hazırlanırken;

a) Çocuk hakkında alınan tedbirin amacı, niteliği ve süresi,
b) Çocuğun ihtiyaçları,

c) Çocuğun içinde bulunduğu tehlike hâlinin ciddiyeti,

d) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse tarafından çocuğa verilen
desteğin derecesi,
e) Suça sürüklenmesi sebebiyle tedbir alınmış ise suç teşkil eden fiilin mahiyeti,
f) Çocuğun görüşü,
Dikkate alınır.

(3) Denetim plânı, mahkeme veya çocuk hâkimince onaylandıktan sonra derhâl uygulanır. Denetim
görevlisi, kararın uygulama biçimi, çocuk üzerindeki etkileri ile çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım
ve gözetiminden sorumlu kimselerin veya kurumların çocuğa karşı sorumluluklarını gereğince yerine getirip getirmedikleri, kararın değiştirilmesini gerektirir bir durum olup olmadığı ve istenen diğer
hususlarda her ay, ayrıca talep hâlinde mahkeme veya çocuk hâkimine rapor verir.
DENETİMİN SONA ERMESİ

Madde 40 - (1) Denetim, kararda öngörülen sürenin dolmasıyla sona erer. Tedbirden beklenen yararın elde edilmesi hâlinde denetim, sürenin dolmasından önce de kaldırılabilir.

(2) Denetim, çocuğun başka bir suçtan dolayı tutuklanması veya cezasının yerine getirilmesine başlanmakla sona erer.
SOSYAL İNCELEME VE DENETİM RAPORLARI HAKKINDA BİLGİ EDİNME

Madde 41 - (1) Sosyal inceleme raporu ile denetim plânı ve raporunun birer örneğini çocuğun avukatı veya yasal temsilcisi Cumhuriyet savcısından, mahkemeden veya çocuk hâkiminden alabilir. Çocuğa
raporun içeriği hakkında bilgi verilir.

(2) Ancak, çocuk ve avukatı hariç olmak üzere birinci fıkrada gösterilen kişilerin sosyal inceleme
raporu ile denetim plânı ve raporu hakkında bilgi sahibi olmasının çocuğun yararına aykırı olduğuna
kanaat getirilirse, bunların incelenmesi kısmen veya tamamen yasaklanabilir.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
UYGULANACAK HÜKÜMLER
Madde 42 - (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Medenî
Kanunu, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 24.5.1983 tarihli ve
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Denetim konusunda bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, Denetimli Serbestlik ve Yardım
Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu hükümleri uygulanır.
ÇOCUĞUN GİDERLERİ

Madde 43 - (1) Çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının giderleri Devletçe ödenir. Ödenecek miktar mahkemece verilecek bir karar ile tespit edilir.
(2) Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre çocuğa bakmakla yükümlü olan kimsenin malî durumunun müsait olması hâlinde, Devletçe ödenen meblağın tahsili için ilgililere rücu edilir.
KAMU GÖREVLİSİ

Madde 44 - (1) Bu Kanun kapsamına giren görevlerle bağlantılı olarak kamu görevlileri hakkında
2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.
KURUMLAR

Madde 45 - (1) Bu Kanunun 5 inci Maddesinde yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerden;

a) (a) ve (e) bentlerinde yazılı danışmanlık ve barınma tedbirleri Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler,
b) (b) bendinde yazılı eğitim tedbiri Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
c) (c) bendinde yazılı bakım tedbiri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
d) (d) bendinde yazılı sağlık tedbiri Sağlık Bakanlığı,
Tarafından yerine getirilir.

(2) Bakım ve barınma tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan kolluk hizmetlerinin
yerine getirilmesi, çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve diğer bakanlıkların görev alanına giren diğer hususlarla ilgili olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yapılan her türlü
yardım ve destek talepleri Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ilgili diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilir.
(3) Bu tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koordinasyonu Adalet Bakanlığınca sağlanır.
KADROLAR

Madde 46 - (1) Bu Kanun gereğince kurulacak mahkemelerin kuruluş ve çalışmaları için gerekli sınıflardan yeteri kadar kadro temin edilir.
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YÖNETMELİK
Madde 47 - (1) Bu Kanunun 5 ve 10 uncu Maddelerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Adalet
Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından müştereken, diğer Maddelerin
uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ise Adalet Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

Madde 48 - (1) 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna yapılan yollamalar, bu Kanunun ilgili hükümlerine
yapılmış sayılır.
GEÇİCİ Madde 1 - (1) 2253 sayılı Kanun gereğince kurulan çocuk mahkemelerinde derdest bulunan
ve bu Kanun ile kurulan çocuk mahkemesinin görevine giren dava ve işler, bu mahkemeler faaliyete
geçtiğinde çocuk mahkemesine devredilir.

(2) Genel ceza mahkemelerinde görülmekte olan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte onsekiz
yaşını doldurmuş olan sanıklar hakkındaki dava ve işler çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerine devredilmez.
(3) Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mahkemeler kurulup göreve başlayıncaya kadar çocuklar tarafından işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuşturmalar
Cumhuriyet başsavcılığı ve görevli mahkemelerce bu Kanun hükümlerine göre yapılır.

(4) Çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu mahkeme kurulup göreve başlayıncaya kadar korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında tedbir kararları görevli aile veya asliye hukuk mahkemelerince
alınır.
(5) Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu Kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren altı ay içinde koruyucu ve destekleyici tedbirleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri alır. Ayrıca, ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu amaçla sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliğine gidebilirler.
YÜRÜRLÜK

Madde 49 - (1) Bu Kanunun;

a) Suça sürüklenen ve hakkında bakım tedbiri uygulanan çocuklar hakkında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yerine getirilecek hizmetlere ilişkin hükümler ile 5 inci Maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

b) 37 nci Maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
YÜRÜTME

Madde 50 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ
TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Devlet Bakanlığı ile Adalet Bakanlığından:
Resmi Gazete Tarihi : 23/12/2006
Resmi Gazete Sayısı

: 26386

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
AMAÇ
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
KAPSAM

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça
sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, bu kararların
yerine getirilmesinde kurumların görev ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.
DAYANAK

Madde 3 - (Değişik madde: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./1. md.)

(1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 47 nci maddesi ile
3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR

Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda,

1) Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlâkî, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu,
2) Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında
soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar
verilen çocuğu,
b) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk mahkemesi hâkimini,
c) Kanun: 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununu,

ç) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamındaki çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen tedbir kararlarının yerine getirildiği resmî veya özel kurumları,
d) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini, çocuk mahkemesi bulunmayan
yerlerde aile ya da asliye hukuk mahkemeleri ile ceza mahkemelerini,
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e) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında
eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER
KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER
Madde 5 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun yararı göz önünde bulundurularak, öncelikle kendi aile ortamında korunmasının sağlanması ile yaşına ve gelişimine uygun eğitim ve öğreniminin desteklenmesini, kişiliğinin ve toplumsal sorumluluğunun geliştirilmesini sağlamaya yönelik;
a) Danışmanlık,
b) Eğitim,
c) Bakım,
d) Sağlık,

e) Barınma,

tedbirleridir.

(Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./2. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvuru, bildirim mükellefiyeti ve yükümlülükler

Madde 6 - (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, köy ve mahalle muhtarları, belediye zabıta
memurları, sağlık ve eğitim kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlileri, sivil toplum
kuruluşları ile bir çocuğun korunma ihtiyacı olduğundan haberdar olanlar, durumu il ve ilçelerdeki
(Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./2. md.)Aile ve Sosyal Politikalar müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür.
(2) Çocuk veya çocuğun bakımından sorumlu kimseler, çocuğun korunma altına alınması amacıyla il
ve ilçelerdeki (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./2. md.)Aile ve Sosyal Politikalar müdürlüklerine başvurabilir.

(3) İl ve ilçe (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./2. md.)Aile ve Sosyal Politikalar müdürlükleri, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında basın ve yayın organları ile benzeri iletişim araçlarında çıkan haberleri ve her türlü duyumu ihbar kabul ederek ayrıca bir resmî duyuru gelmesini
beklemeden harekete geçerek bunları araştırmakla yükümlüdür.
(4) İl ve ilçe (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./2. md.)Aile ve Sosyal Politikalar müdürlükleri, çevrelerinde korunma ihtiyacı olan Kurum hizmetinden yararlanamayan çocukları tespit
etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bulunur.

(5) (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./2. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kendisine bildirilen olaylar ve yükümlülükleri ile ilgili olarak gerekli incelemeyi derhâl yapar. İnceleme ve
müteakip işlemler, (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./2. md.) Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün çocuklara ilişkin mevzuatına göre yürütülür.
(6) Yapılan inceleme sonucu, müracaatçının gereksinim ve aciliyet durumu göz önünde bulunduru-

64 | Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitimi Yönetici Katılımcılar İçin El Kitabı

Mevzuat

larak, Kurumun vermiş olduğu hizmet modellerinden yararlandırılabilir ya da ilgili kurumlara yönlendirilebilir.

(7) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması gereken hâllerde, il veya ilçe (Değişik ibare:
23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./2. md.)Aile ve Sosyal Politikalar müdürlüğünce çocuk hakkında Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesine uygun olarak hazırlanacak sosyal inceleme raporu, talep yazısı ekinde mahkemeye veya çocuk
hâkimine sunulur.
ACİL KORUNMA KARARI ALINMASI

Madde 7 - (1) Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde çocuk, sağlık
kontrolü yaptırıldıktan sonra (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./3. md.)Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bakım ve gözetim altına alınır.

(2) Acil korunma kararının alınması için Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldiği tarihten itibaren
en geç beş gün içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim tarafından, üç gün içinde talep hakkında karar verilir. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve gerektiğinde kişisel ilişkinin
tesisine karar verebilir.

(3) Acil korunma kararı alınıncaya kadar geçen sürede çocuk; (Değişik ibare: 23/05/2012 28301 S.R.G. Yön./3. md.)Aile ve Sosyal Politikalar il müdürünün oluruna istinaden (Değişik ibare:
23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./3. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hizmet modellerinden
yararlandırılır.
(4) Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir. Bu süre içinde
Kurumca çocuk hakkında sosyal inceleme yapılır. Kurum, yaptığı inceleme sonucunda, tedbir kararı
alınmasının gerekmediği sonucuna varırsa bu yöndeki görüşünü ve sağlayacağı hizmetleri hâkime
bildirir. Çocuğun, ailesine teslim edilip edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir tedbire hâkim
tarafından karar verilir.
(5) Kurum, çocuk hakkında tedbir kararı alınması gerektiği sonucuna varırsa hâkimden koruyucu ve
destekleyici tedbir kararı verilmesini talep eder.
KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARI ALINMASINDA YETKİ VE USÛL

Madde 8 - (1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./4. md.)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re’sen çocuğun menfaatleri bakımından kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte
yaşadığı kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk hâkimince alınır.
(2) Çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu mahkeme kurulup göreve başlayıncaya kadar hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında tedbir kararları, aile mahkemeleri kurulan yerler bakımından bu mahkemeler, kurulu bulunmayan yerler bakımından asliye hukuk mahkemelerince alınır.
(3) Hakkında kovuşturma başlatılmış olan çocuklar için koruyucu ve destekleyici tedbir kararı kovuşturmanın yapıldığı mahkemece alınır.

(4) Soruşturma sırasında, suça sürüklenen çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir talebinde
bulunulup da mahkeme veya çocuk hâkiminden tedbir kararı alınmış ise kararın bir sureti soruşturma dosyası içine konularak kovuşturma makamlarının bilgisine sunulur.
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(5) Fiili işlediği sırada oniki yaşından küçük çocuklar ile onbeş yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler
hakkında mahkemece, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin
birinci fıkrası ile 33 üncü maddesi uyarınca çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.
(6) Fiili işlediği sırada oniki yaşını bitirmiş onbeş yaşını doldurmamış bulunan çocuklar ile onbeş yaşını doldurmuş ancak onsekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri fiilin hukukî anlam
ve sonuçlarını algılayamamaları veya davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde mahkemece, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrası
ile 33 üncü maddesi uyarınca çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(7) Çocuk hâkimi veya mahkemece, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında verilecek tedbir kararlarının usûlünde, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

(8) Çocuk hâkimi veya mahkemece, koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmeden önce yeterli
idrak gücü bulunan çocuğun yazılı veya sözlü olarak görüşü alınır. Gerektiğinde koruyucu ve destekleyici tedbir kararını istemeye yetkili olan çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden
sorumlu kimse ile (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./4. md.)Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri de dinlenebilir.
(9) Kanunun 7 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca görevli mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk
hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararının yanında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk
Medenî Kanunu hükümlerine göre velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması gereken
hâllerde de duruşma yaparak karar vermeye yetkilidir.

(10) Aile mahkemeleri, bakmakta oldukları davalar ile ilgili koruyucu ve destekleyici tedbir kararı
verebilir.

(11) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir. Ancak, fiili işlediği
sırada oniki yaşını bitirmiş onbeş yaşını doldurmamış bulunan çocuklar ile onbeş yaşını doldurmuş
ancak onsekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının
takdiri bakımından sosyal inceleme yaptırılması zorunludur.
(12) Mahkeme veya çocuk hâkimi bir veya birden fazla tedbire karar verebilir. Tedbir kararı verilirken, Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen; kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak görülmesi, kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının
sağlanması temel ilkesinden hareketle çocuğu öncelikle aile içinde destekleyen danışmanlık, eğitim
ve sağlık tedbirlerinin alınması esası gözetilir. Ancak; çocuğun teslim edileceği veli, vasi, kanunî temsilcisi veya bakımını üstlenen kimselerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumu ile yörenin örf ve
âdetleri dikkate alınarak, çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakları ile yarar ve esenliğinin tehlikeye düşebileceğinin tespiti hâlinde; diğer tedbirler yanında kurumda bakım veya barınma
tedbiri kararı alınması öncelikle değerlendirilir.
(13) Tedbir kararında; tedbirin türü ile tedbiri uygulayacak kişi, kurum veya kuruluş adları gösterilir.
Gerektiğinde kararda tedbirin süresi de belirtilir.

(14) Tedbir kararları verilirken, tedbirin belirli bir yerde uygulanması sonucunu doğuracak şekilde
hizmet sunumu bakımından idarenin takdir alanını kısıtlayacak veya hizmet modellerini ve sınırlarını daraltabilecek uygulamalara sebebiyet verilmemesine özen gösterilir.
(15) Çocuk hâkimi veya mahkeme, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verdiği çocuğun
denetim altına alınmasına da karar verebilir.
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KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ GÖNDERİLMESİ
Madde 9 - (1) Mahkeme veya çocuk hâkimince bu Yönetmelik uyarınca verilen;

a) Danışmanlık ve barınma tedbir kararları, ilgisine göre il millî eğitim müdürlükleri, (Değişik ibare:
23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./5. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri
ya da yerel yönetimlere,
b) Eğitim tedbiri kararı, ilgisine göre il millî eğitim müdürlüklerine veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı bölge müdürlüklerine,
c) Bakım tedbiri kararı, (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./5. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine,
ç) Sağlık tedbiri kararı, il sağlık müdürlüklerine,
gönderilir.

(2) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı, kesinleştirilmesi beklenmeksizin derhâl uygulanır.

(3) Tedbir kararlarının, kararı veren mahkemenin veya çocuk hâkimliğinin bulunduğu yerde uygulanması esastır. Ancak, tedbir kararının uygulanmasının, kararın gönderildiği ildeki kurum veya kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi mümkün olmadığı taktirde çocuğun yararı gözetilerek tedbir
kararını yerine getirmekle sorumlu kurum tarafından tedbirin nerede yerine getirileceğine karar verilir.
TEDBİR KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA SÜRESİNİN UZATILMASI

Madde 10 - (1) Hâkim veya mahkeme; denetim görevlileri, çocuğun velisi, vasisi, bakım ve gözetimini
üstlenen kimselerin, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcisi ile Cumhuriyet savcısının talebi üzerine veya re’sen çocuğa uygulanan tedbirin sonuçlarını inceleyerek, süresini uzatabilir
veya değiştirebilir.
(2) Hâkim veya mahkeme, koruyucu ve destekleyici tedbir kararının değiştirilmesi veya süresinin
uzatılması yönünde bir karar vermeden önce tedbir kararını uygulayan kişi, kurum veya kuruluştan
tedbirin uygulanması hakkında gerekçeli bir rapor isteyebilir.
TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI VEYA SONA ERMESİ

Madde 11 - (1) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin kaldırılmasına karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından
da verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan hâkim veya mahkemeye bildirilir.
(2) Tedbir kararının kaldırılmasını, denetim görevlileri, çocuğun velisi, vasisi, bakım ve gözetimini
üstlenen kimseler, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcileri ile Cumhuriyet savcısı
talep edebilir.

(3) Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın doldurulmasıyla ayrıca bir karara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve çocuğun rızası
alınmak suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ
DANIŞMANLIK TEDBİRİ
Madde 12 - (1) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme
konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik rehberlik tedbirleridir.
(2) Danışmanlık tedbirleri, çocuğun ailesi yanında korunmasını sağlamak veya çocuk hakkında verilen tedbir kararlarının uygulanması sırasında onu desteklemek ya da uygulanması muhtemel tedbirler hakkında bilgilendirmek amacıyla uygulanır.
(3) Özel veya kamu sosyal hizmet kurum veya kuruluşlarında ya da ailesi yanında kalmakta olan ve
hakkında danışmanlık tedbirine karar verilen çocukların bedensel, zihinsel, psiko-sosyal, duygusal
gelişimini desteklemek, okul, aile ve sosyal çevresi ile uyumunu güçlendirmek ve yeteneklerine uygun bir meslek sahibi olarak hayata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla okul başarısını arttırma,
madde kullanımı, davranış bozukluğu, ergenlik sorunları, aile içi iletişim gibi çocuğun, ailesinin ve
çocuğun bakımını üstlenen kişilerin ihtiyaçlarına uygun konularda uzmanlaşmış bir veya birden fazla
kişi danışman olarak görevlendirilebilir.

(4) Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere; anne baba eğitimi, aile danışmanlığı, aile tedavisi
gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunulur. Ayrıca, davranış değişikliği için bu anne ve babalar
aile eğitimi programlarına yönlendirilebilir.
(5) Danışmanlık hizmeti, kurumlarda görevli sosyal çalışma görevlileri ile alanında meslekî eğitim
almış görevlilerce yürütülür. Danışmanlık hizmeti verecek uzman kişilerin uygulayacakları meslekî
çalışmalar ve programlara ilişkin standartlar, uygulama esasları ve değerlendirme ölçütleri tedbiri
yerine getirecek kurumlar tarafından belirlenir. Uzmanlar alanları da belirtilmek suretiyle tedbiri
yerine getirmekle sorumlu kurumların taşra birimleri tarafından, il ve ilçelerdeki koordinasyon makamlarına, mahkeme veya çocuk hâkimlerine bildirilir.
(6) Danışmanlık hizmeti verecek olan kişilerin konularında meslekî eğitim almış olmalarının yanı
sıra yeterliliklerini sertifikaları ile belirten ve alanlarında çalıştıklarını hizmet belgesi ile ispat edenler öncelikli olarak tercih edilir.

(7) Danışmanlık tedbiri, Millî Eğitim Bakanlığı, (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./6.
md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimler tarafından yerine getirilir. Danışmanlık tedbirini yerine getirmekle sorumlu kurumlar, bu Yönetmeliğin
yayımından itibaren altı ay içinde uygulama usûl ve esaslarını oluşturarak birer örneğini il ve ilçe koordinasyon makamları ile merkezî koordinasyonun sekretarya hizmetlerini yürüten (Değişik ibare:
23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./6. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne gönderir.
EĞİTİM TEDBİRİ

Madde 13 - (1) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına;
bu şekilde eğitim alması mümkün olmayan çocukların evde eğitim almalarına, özel eğitim almaları
gereken çocukların eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda ilgili eğitim kurumuna devamına, kendilerine,
ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline; uzman personel, araç gereç sağlanmasına yönelik
tedbirler ile çocuğun iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesi-
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ne veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamu ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine yönelik tedbirlerdir.
(2) Mahkeme veya çocuk hâkimi, eğitim tedbirine karar vermeden önce çocuğun eğitim alacağı kişi,
kamu veya özel kurumlardan bu konuda bilgi isteyebilir.

(3) Halk eğitimi ve meslekî eğitim merkezleri ile Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri, açtıkları ve açacakları kurs ya da programlar hakkında süre, konu, hedef kitle gibi hususları içeren listeleri oluşturarak periyodik olarak mahkeme veya çocuk hâkimi ile il ve ilçelerdeki koordinasyon makamlarına
bilgi verir.
(4) Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, özel eğitime gereksinim duyan engelli çocuklar için eğitim tedbirinin uygulanmasına ilişkin
gerekli önlemleri alır. Bu konuda ilde yapılan faaliyet ve programlar hakkında mahkeme veya çocuk
hâkimi ile il ve ilçelerdeki koordinasyon makamlarına periyodik olarak bilgi verilir.

(5) Eğitim tedbiri kararının verilmesinde onbeş yaşını doldurmamış çocuklar bakımından uluslararası sözleşmeler ve kanunların öngördüğü sınırlar dikkate alınır. Bunlar hakkında eğitimlerinin
devamına ilişkin tedbir kararı verilebilir.

(6) Onbeş yaşını doldurmuş çocuk hakkında, iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat
edinme kursuna gitmesine, meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamu ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine yönelik verilen tedbir kararında; Milli Eğitim Bakanlığınca yerine getirilmesinin hükme bağlandığı hâllerde bu Bakanlığın koordinasyonunda meslekî eğitim merkezleri, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yerine getirilmesinin hükme bağlandığı hâllerde ise Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce geliştirilen işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü
yetiştirme, meslekî eğitim ve işgücü uyum programlarına yönlendirilmek suretiyle yerine getirilir. Bu
eğitim programlarına erişimde güçlük yaşanıyorsa, tedbir kararı verilen çocuğun Türkiye İş Kurumuna Genel Müdürlüğüne müracaatı sonrasında vasıflarına uygun işçi arayan özel işyerleri ile bağlantısı
sağlanır. Kamuda işe yerleştirme ise, kamuda işe alınacaklarla ilgili kanun hükümleri çerçevesinde
yerine getirilir.
(7) Hiç eğitim almamış veya zorunlu eğitimini yarıda bırakmış, zorunlu eğitim yaşını tamamlamış
olup haklarında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen çocukların; eğitimlerini sürdürebilmeleri, kapasitelerini geliştirebilmeleri, iş ve meslek edinebilmeleri amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce gerekli önlemler
alınır.

(8) Eğitim tedbiri, Millî Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimleri
tarafından yerine getirilir.
BAKIM TEDBİRİ

Madde 14 - (1) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle
görevini yerine getirememesi hâlinde, (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./7. md.)Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri tarafından çocuğun resmî veya özel bakım yurduna
yerleştirilmesi ya da koruyucu aile hizmetlerinden veya Kurumun bu kapsamda yürüttüğü hizmet
modellerinden yararlandırılmasına yönelik tedbirdir.
(2) Bakım veya barınma tedbir kararı alınan ve ihmal veya istismara uğrayan, psiko-sosyal sorunları
nedeniyle uyum sorunu yaşayanlar ile olumsuz yaşam deneyimlerini devam ettirmeleri nedeniyle
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rehabilitasyona ihtiyacı olduğu tespit edilen çocukların, rehabilitasyonu sağlanıncaya kadar korunma
ihtiyacı olan diğer çocuklarla aynı ortamda bakılmamaları esastır. Bu çocukların öncelikle (Değişik
ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./7. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri tarafından bu amaçla kurulmuş merkezlerde rehabilitasyonları sağlanır.
(3) Sağlık ve bakım tedbirinin birlikte uygulanacağı hallerde, öncelikle suça sürüklenen veya korunma ihtiyacı olan çocuklardan tedavisi gereken ağır ruhsal hastalığı veya madde bağımlılığı nedeniyle
fiziksel sorunları olanların rehabilitasyonu bu amaçla kurulmuş resmî veya özel sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilir. Bunlardan bakım tedbirini gerektirenler, yatarak tedavileri tamamlandıktan sonra
bakım amacıyla aile yanına veya bu amaçla kurulmuş resmî veya özel kuruluşa yerleştirilir.

(4) Bakım tedbiri kararı verilen çocukların kolluk kuvvetlerince (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301
S.R.G. Yön./7. md.) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine teslim edileceği
hâllerde, çocuğun ilk sağlık kontrolü yapıldıktan sonra teslimi sağlanır. Bulaşıcı hastalığı olan çocukların tedavisi Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilir. Bu durumdaki çocuklar hakkında derhâl sağlık
tedbiri alınması için mahkeme veya çocuk hâkimine başvurulur.
(5) Bu tedbirin uygulanmasında Kurum tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yabancı uyruklu çocukların vatandaşı olduğu ülkenin konsoloslukları ile irtibat sağlanır.
(6) Sağlık kontrolü ve tedaviye ilişkin hizmetlerden doğan tüm giderler Sağlık Bakanlığınca karşılanır.
(7) Bakım tedbiri, (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./7. md.)Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri tarafından yerine getirilir.
BARINMA TEDBİRİ

Madde 15 - (1) Barınma tedbiri, yaşamını devam ettirmek için yeterli ve sağlıklı bir barınma yeri
olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlar ile bunların çocuklarına uygun
barınma yeri sağlamaya yönelik tedbirlerdir.
(2) Barınma tedbiri uygulanan kimselerin, talepleri hâlinde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur.

(3) Barınma tedbiri kararı verilen kimselerin, kolluk kuvvetlerince tedbir kararını uygulayacak Kuruma teslim edileceği hâllerde, bu kimselerin ilk sağlık kontrolü yapıldıktan sonra teslimi sağlanır.
Bulaşıcı hastalığı olanların tedavisi Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilir. Bu durumdaki kimseler hakkında derhâl sağlık tedbiri alınması için mahkeme veya çocuk hâkimine başvurulur.
(4) Bu tedbirin uygulanmasında kurum tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yabancı uyruklu kimselerin vatandaşı olduğu ülkenin konsoloslukları ile irtibat sağlanır.
(5) Sağlık kontrolü ve tedaviye ilişkin hizmetlerden doğan tüm giderler Sağlık Bakanlığınca karşılanır.

(6) Barınma tedbiri, (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./8. md.)Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, Millî Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimler tarafından yerine getirilir.
SAĞLIK TEDBİRİ

Madde 16 - (1) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli
geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonu ile madde bağımlısı olanların tedavilerinin yapılmasına yönelik tedbirdir.

(2) Suça sürüklenen veya korunma ihtiyacı olan akıl hastası çocuklar hakkında ruhsal sağlığının tedavisi için öncelikle sağlık tedbirine karar verilmesi esastır.
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(3) Mahkeme veya çocuk hâkimi acil korunma kararı veya koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarını
vermeden önce çocuğun sağlık durumu hakkında sağlık kuruluşlarından rapor isteyebilir.

(4) Akıl hastalığı veya madde bağımlılığı sebebiyle sağlık tedbirine hükmetmeye ve kısıtlamaya resmî
sağlık kurulu raporu üzerine karar verilir. Ancak, çocuğun akıl hastalığı veya madde bağımlılığının
açıkça belli olduğu hallerde; kendisi veya anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimsenin tedavi talep etmesi üzerine veya re’sen rapor alınmadan da sağlık tedbirine karar verilebilir.

(5) Sağlık kurulunca düzenlenen rapora göre toplum açısından tehlikeli olan suça sürüklenen veya
korunma ihtiyacı olan akıl hastası çocuklar hakkında sağlık tedbiri, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında korunma ve tedavi altına alınmak suretiyle yerine getirilir.
(6) Akıl hastası çocuk hakkında toplum açısından tehlikeliliğinin devam edip etmediği veya önemli ölçüde azalıp azalmadığı hususunda en geç üçer aylık dönemler hâlinde mahkeme veya çocuk
hâkimine bilgi verilir.
(7) Yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin
ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme veya çocuk hâkimi
kararıyla çocuğun yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına ilişkin
karar kaldırılarak çocuk serbest bırakılabilir.

(8) Sağlık kurulu raporunda akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteliğine göre güvenlik bakımından çocuğun tıbbî kontrol ve takibinin gerekip gerekmediği, gerekiyor ise bunun süre ve aralıkları belirtilir.

(9) Tıbbî kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, çocuğun ana, baba, vasisi, bakım ve
gözetimini üstlenen kimseler ya da hakkında bakım veya barınma tedbiri verilmiş ise bu tedbiri yerine getirmekle yükümlü kurum ya da kuruluşlarca bu çocukların teknik donanımı ve yetkili uzmanı
olan sağlık kuruluşuna gönderilmeleri ile sağlanır.

(10) Tıbbî kontrol ve takipte, çocuğun akıl hastalığı itibarıyla toplum açısından tehlikeliliğinin arttığı
anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden koruma ve tedavi amaçlı olarak sağlık tedbirine hükmedilir. Bu durumda, yukarıdaki işlemler tekrarlanır.
(11) Yatarak tedavisi tamamlanan çocuklardan haklarında bakım veya barınma tedbir kararı bulunanlar, kararı uygulamakla görevli kurum tarafından aile yanına, kuruma veya bu amaçla kurulmuş
resmî veya özel kuruluşlara yerleştirilir.
(12) Sağlık tedbirleri kapsamında uygulanan tedavinin özelliklerine bağlı olarak bir aile veya kurum
yanında bakımı gereken çocuklar hakkında verilen sağlık ve bakım tedbirleri birlikte uygulanır. Bunun için ilgili kurum veya kuruluşlar işbirliği yapar.

(13) Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı olan çocukların, koruyucu ve destekleyici
sağlık tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarının tedavi altına alınmasına yönelik olarak verilen kararların yerine getirilmesinde tedavi için çocuğun rızası aranmaz.
Tedbirin uygulama süresince ilgili kurum uzmanı tarafından, çocuğa uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgi verilir, sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik
olarak öğütte bulunulur ve yol gösterilir.
(14) Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri marifetiyle sağlık tedbirinin yerine getirileceği uygun
sağlık kurum veya kuruluşunu belirleyerek, çocuğun bu kuruma ilk müracaatını sağlamak zorundadır. Ayakta tedavisi uygun görülen çocukların tedavisi; ana, baba, vasisi, bakım ve gözetimini üstlenen
kimseler ya da haklarında bakım ve barınma tedbiri verilmiş ise bu tedbiri yerine getirmekle yüküm-
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lü kurum ya da kuruluşlarca belirlenen sağlık kurumlarına gönderilmeleri ile sağlanır. Gerektiğinde
kolluk birimlerinden güvenliğin sağlanması için yardım istenebilir.
(15) Sağlık tedbiri, Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

BAKIM VE BARINMA TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ YARDIM VE DESTEK TALEBİ
Madde 17 - (1) Bakım ve barınma tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan kolluk
hizmetleri ilgili birimlerden talep edilir. Kolluk birimleri, bu talepleri geciktirmeksizin yerine getirir.

(2) Bakım ve barınma tedbir kararı alınan kişiler ile çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve diğer
bakanlıkların görev alanına giren hususlarla ilgili olarak (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G.
Yön./9. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılan her türlü
yardım ve destek talepleri Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ilgili diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilir.
TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI, TAKİBİ VE DENETİMİ

Madde 18 - (1) Tedbir kararlarını yerine getirmekle görevli kişi, kurum veya kuruluşlarca, bu tedbir
kararlarının nasıl yerine getirileceği konusunda bir plân hazırlanarak uygulamaya konulur. Bu plân
çocuğun teslim edildiği ya da teslim alındığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde mahkeme veya
çocuk hâkiminin onayına sunulur. Mahkeme veya çocuk hâkimi, gerektiğinde uygulama plânının değiştirilmesini isteyebilir.
(2) Uygulama plânı hazırlanırken çocuk hakkında düzenlenmiş sosyal inceleme raporundan da yararlanılabilir.

(3) Uygulama plânında, kararın uygulanmasından sorumlu kişi, tedbirin türü ve süresi, tedbirin uygulanmasında hangi kurumlarla işbirliği yapılacağı ve hangi hizmetlerin sağlanacağı, nelerin amaçlandığı ve ilerlemenin nasıl ölçüleceğine ilişkin bilgilere yer verilir.

(4) Tedbir kararını veren mahkeme veya çocuk hâkimi, tedbir kararlarının uygulanmasını, tedbirden
beklenen gayenin gerçekleşip gerçekleşmediğini, uygulanan tedbirin çocuğun gelişimini hangi yönde
etkilediğini en geç üçer aylık sürelerle incelettirir.
(5) Tedbirlerin uygulanmasına ilişkin inceleme, mahkemede görevli sosyal çalışma görevlilerine yaptırılır.

(6) Hakkında bakım ve barınma tedbiri kararı verilen ve (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G.
Yön./10. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinde bulunan çocukla ilgili inceleme görevi öncelikle bu kurumda çalışan sosyal çalışma görevlilerine yaptırılır. Ancak, çocuğun
yüksek yararının gerektirdiği durumlarda inceleme görevi mahkemeye atanan sosyal çalışma görevlilerine de yaptırılabilir.
(7) Sosyal çalışma görevlilerinin bulunmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında fiili ya
da hukukî bir engel bulunması hâlinde, Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen
nitelikleri haiz olmak şartıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya serbest meslek icra
eden sosyal çalışma görevlileri, inceleme için görevlendirilebilir.

(8) Sosyal çalışma görevlilerinin görev alanı haricinde başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması
hâlinde, Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen nitelikleri haiz olmak şartıyla
mahkemece, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile serbest meslek icra edenlere de inceleme yapma görevi verilebilir.
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(9) Yedinci ve sekizinci fıkralarda sayılanlar arasından temin edilemediği takdirde inceleme yaptırmak için denetimli serbestlik görevlisi olarak istihdam edilen sosyal çalışma görevlisinden de yararlanılabilir.

(10) Görevlendirme yapılırken bilirkişilerin iş durumu gözetilerek 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca
Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan listelerden
yararlanılır.
(11) Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralara göre yapılan görevlendirmelerde, incelemeyi yapanlara
mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından bilirkişilik esasları çerçevesinde tayin edilecek ücret Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden ödenir.

(12) İncelemeyi yapan sosyal çalışma görevlisi ya da uzman, inceleme sonucunda bir rapor düzenleyerek on gün içinde mahkemeye veya hâkime verir. Gerekli görüldüğünde raporu düzenleyen uzman
dinlenebilir. Rapor yeterli görülmezse yeniden inceleme yaptırılır.

(13) Kanunda yazılı tedbirlerin uygulanması amacıyla özel ve resmî kişi, kurum ve kuruluşlarca verilecek hizmetler, Kanunun ilgili tedbiri yerine getirmekle sorumlu tuttuğu Bakanlığın denetiminde
yürütülür. Ancak bu tedbirlerin yerine getirilmesinde ceza infaz kurumlarına herhangi bir görev yüklenemez.
(14) Haklarında bakım veya barınma tedbiri kararı verilen ve uygulanması amacıyla kurum ve kuruluşlara teslim edilen çocuklara ilişkin nakiller, kuruluştan izinsiz ayrılan çocuklara ilişkin işlemler ile
izin, ziyaret, harçlık, giyim-kuşam, kırtasiye ve benzeri işlemler, tedbiri uygulayan kurum veya kuruluşların kendi mevzuatı çerçevesinde yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOORDİNASYON
MERKEZÎ KOORDİNASYON
Madde 19 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koordinasyonu (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./11. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca
sağlanır.

(2) Koordinasyonun sekretarya hizmetleri (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./11. md.)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(3) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koordinasyonunu sağlamak üzere A(Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./11. md.)Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Müsteşarının veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında; (Ek ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./11. md.)Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşar yardımcıları, (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./11. md.)Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü ile (Değişik ibare:
23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./11. md.)Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürünün katılımı ile
gerek görülen hâllerde toplântı düzenlenerek gündeme alınan konular görüşülür.
(4) İlgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının konulara ilişkin görüşleri alınabileceği gibi temsilcileri de toplântıya çağrılabilir.
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(5) Toplântının gündemi, (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./11. md.)Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve on beş gün önce
toplântıya katılacaklara bildirilir. Tedbir kararlarını uygulamakla görevli kurumlar, uygulamada karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./11. md.)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirerek,
toplântı gündemine alınmasını teklif edebilirler.
(6) Toplântıda tavsiye niteliğinde alınan kararlar, tedbir kararlarını uygulamakla görevli kurumlar
tarafından değerlendirilerek genelge veya duyuru hâlinde teşkilatlarına bildirilebilir.

(7) (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./11. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca
koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasında bağlantı, uyum, düzen
sağlama ve eşgüdüm hâlinde; kanunda yazılı tedbirlere işlerlik kazandırmak ve uygulanmasını sağlamak üzere temel ilkeler ve ihtiyaçlar belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlara iletilir, gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

(8) İl ve ilçelerden gelen teklifler ve konuyla ilgili istatistikler (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301
S.R.G. Yön./11. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
değerlendirilerek koordinasyon toplântısına sunulur. Bu doğrultuda kısa ve uzun vadeli politikalar
geliştirilir, yasal ve idarî tedbirlere ilişkin teklifler hazırlanır. Kurumların hazırladıkları çalışma ve
projeler görüşülerek karara bağlanır.
İLLERDE KOORDİNASYON

Madde 20 - (1) İllerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasında
bağlantı, uyum, düzen ve eşgüdüm; vali veya vali yardımcısının başkanlığında, Cumhuriyet başsavcısı
veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısı ile il emniyet müdürü, il
jandarma komutanı, il millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, büyükşehir, il ve merkez ilçe belediye
başkanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürü, olmadığı yerlerde Türkiye İş Kurumu
il müdürü, gençlik ve spor il müdürü, (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./12. md.)Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürü, (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./12. md.)il özel
idaresi genel sekreteri ya da görevlendirecekleri yardımcıları veya vekilleri, denetimli serbestlik ve
yardım merkezî şube müdürü ve baro temsilcisi marifetiyle yerine getirilir.

(2) Gerek görülen hâllerde toplântı düzenlenerek gündeme alınan konular görüşülür. İstekleri
hâlinde üniversiteler, Kanunda yazılı tedbir kararlarını almaya yetkili mahkeme hâkimleri ile davet
edilen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de toplântıya katılabilirler. Toplântı gündemi valinin
görüş ve direktifleri ile diğer kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak (Değişik ibare: 23/05/2012
- 28301 S.R.G. Yön./12. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüğünce hazırlanır. Toplântı
gündemi ve günü sekretarya görevini yürüten koordinatör birim tarafından bu kişilere on beş gün
önceden bildirilir.
(3) Valinin ya da görevlendireceği vali yardımcısının tedbir kararının yerine getirilmesinde koordinasyona ilişkin emir ve talepleri ile toplântıda alınan kararlar; ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca uygulanır.
(4) İllerde koordinasyonun sekretarya hizmetleri (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./12.
md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüğü tarafından yürütülür.
(5) İllerde valiliklerce;
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a) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin eşgüdüm hâlinde yerine getirilmesini sağlamak üzere Kanunda öngörülen tedbir ve hizmetlerin hızlı, etkili, amaca uygun ve verimli yürütülmesi,
b) Tedbir kararlarının yerine getirileceği kurumların yapısı ve özellikleri ile tedbir kararlarını uygulayacak kişilerin tespit edilerek mahkemelerin bilgilendirilmesi,

c) Kanunun 6 ve 9 uncu maddelerine göre, çocuğun ihbarı ve (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301
S.R.G. Yön./12. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine teslimi ile başlayan
süreçte; çocuğun tedavisi ve sosyal inceleme raporu ile benzeri hizmetlerin yerine getirilmesi için
mekan ve personel tahsisi dahil olmak üzere gereken tüm tedbirlerin alınması,
sağlanır.

İLÇELERDE KOORDİNASYON
Madde 21 - (1) İlçelerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koordinasyonu, 20 nci madde hükümlerine göre kaymakamlıkca yerine getirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
TEDBİR KARARLARININ KAYDI, TUTULACAK DEFTERLER VE KARTONLAR
TEDBİR KARARLARININ KAYDI VE İŞLEMLERİN BAŞLATILMASI
Madde 22 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları, hâkim veya mahkemelerce tutulacak koruyucu ve destekleyici tedbir kararları defterine kaydedilir.

(2) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarını yerine getirmekle görevli kişi, kurum veya kuruluşlar,
mahkeme veya hâkim tarafından verilen kararın kendilerine bildirildiği veya tebliğ edildiği tarihten
itibaren çocuğu teslim alarak derhâl gerekli işlemleri başlatır.

(3) Çocuğun bulunamaması hâlinde durum ilgili kolluk birimlerine bildirilir. Mahkeme veya çocuk
hâkimi tedbir kararının yerine getirilmesi için çocuğun bulunması ve ilgili kuruma tesliminin kolluğun çocuk birimi tarafından sağlanmasına karar verebilir. 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 5 inci maddesi hükmü saklıdır. Yakalanan çocuklar ilgili kurumlara teslim edilir. Tedbir kararını uygulayacak kurumlar
çocuğun teslim alınması için kolluk birimleri ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket ederek
gerekli önlemleri alır.

(4) Haklarında bakım veya barınmaya ilişkin tedbir kararı alınan ve tedbirin uygulanacağı kurum
veya kuruluşa teslim edilen çocukların, izinsiz olarak kurum veya kuruluştan ayrılmaları durumunda
tutanak tutulur. Durum, en seri iletişim araçları ile kolluk birimine bildirilir. Bildirim, en kısa sürede
yazılı hâle getirilir. Ayrıca mahkeme veya çocuk hâkimine de bilgi verilir. Bu durumda yukarıdaki
fıkraya göre hareket edilir.
KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARI DEFTERİ

Madde 23 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları defteri; koruyucu ve destekleyici tedbir
kararlarının aksamayacak şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla tedbir kararını veren mahkeme veya çocuk hâkimince tutulan bir defterdir.
(2) Bu defter; sıra numarası, hakkında tedbir uygulanan çocuğun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numa-
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rası, kimliği, kararın tarih ve numarası, tedbirin türü, süresi, kararın gönderildiği tarih, kararı uygulayacak kurum, kararın uygulanmasına başlanıldığı, bitirildiği tarih ve yapılan işlem ile düşünceler
sütunlarını içerir.

(3) Bir hüküm ile aynı çocuk hakkında birden fazla koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmesi
hâlinde bu tedbirlere ait kararlar ayrı ayrı numaralara kaydedilir.
KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARI KARTONU

Madde 24 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları kartonu; çocuk hâkimi veya mahkemelerce
verilen, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının düzenli bir şekilde tarih ve karar sırasıyla konulduğu kartondur.
(2) Bu kartonlara konulacak karar nüshâlarında ilgisine göre hâkim veya mahkeme başkanı ile zabıt
katibinin imzalarının ve mahkeme mührünün bulunması zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
HİZMET İÇİ EĞİTİM
Madde 25 - (1) Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen koruyucu ve
destekleyici tedbir kararlarının uygulanmasında; olumlu sonuçların alınması, çalışanların kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenir. Bu programlar gerektiğinde
tedbir kararlarını yerine getirmekle görevli kurumlarla işbirliği hâlinde yapılır.
(2) Çocuk birimlerinde görevli kolluk personeline, kendi kurumları tarafından çocuk hukuku, çocuk
suçluluğunun önlenmesi, çocuk gelişimi ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi konularda eğitim verilir.
Kolluğun ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim talepleri konusunda, Adalet Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./13. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il teşkilâtları ve üniversitelerden gerekli destek sağlanır.
(3) Bu eğitimlerde; mevzuat hükümleri, kurumlar arası işbirliği, meslekî uygulamalar, çocuğun psiko-sosyal durumu ve gelişimi, mülakat teknikleri, çocuğun ihmal ve istismarı gibi ihtiyaç duyulan
konulara da yer verilir.
GİZLİLİK

Madde 26 - (1) Çocuklara ilişkin koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının alınması ile uygulanmasına ilişkin tüm süreçlerde çocuğun avukatı hariç olmak üzere çocuğun kimliği, adresi, fotoğrafları, yaşadığı travmalar gibi çocuğa ve yakınlarına ait her türlü bilgi ve bu bilgilerin yer aldığı rapor ve
belgeler ile kayıtlar gizli tutulur. Yazışmalar gizlilik ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilir.
GİDERLER

Madde 27 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasından doğan giderler, Kanunun 45
inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hâller saklı kalmak kaydıyla, tedbiri yerine getirmekle yükümlü
kurumlar tarafından karşılanır.

76 | Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitimi Yönetici Katılımcılar İçin El Kitabı

Mevzuat

MALÎ HÜKÜMLER
Madde 28 - (1) Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G.
Yön./14. md.)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görevli sosyal çalışma görevlilerine almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında aylık ödenek verilir.
ELEKTRONİK ORTAMDA KAYIT

Madde 29 - (1) Elektronik ortamda kayıtların tutulmasına başlandığı takdirde, defterlerle birlikte tüm kayıt ve bilgiler ayrıca elektronik ortamda tutulur ve saklanır. Elektronik ortamda tutulan
kayıtların ihtiyacı karşıladığının tespiti hâlinde, kayıtların yazılı olarak tutulması uygulamasından
vazgeçilebilir.
YÜRÜRLÜK

Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME

Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare: 23/05/2012 - 28301 S.R.G. Yön./15. md.)
Adalet Bakanı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı birlikte yürütür.
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ÇOCUK KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USÛL
VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete Sayısı

: 23/12/2006
: 26386

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
AMAÇ
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması ile Çocuk Koruma Kanununun uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
KAPSAM

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, denetim altına alınmasına karar verilen, korunma ihtiyacı olan ve suça
sürüklenen çocuklar hakkında yürütülecek uygulamalar ile sosyal inceleme raporlarına ve suça sürüklenen çocukların soruşturma ile yargılama usûllerine ilişkin kuralların uygulanmasına ve bu konuyla ilgili olarak görev yapanların hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimine dair usûl ve esasları kapsar.
DAYANAK

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 32 ve 47 nci
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR

Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda,

1) Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlâkî, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu,
2) Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında
soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar
verilen çocuğu,
b) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk mahkemesi hâkimini,
c) Kanun: 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununu,

d) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamındaki çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen tedbir kararlarının yerine getirildiği resmî veya özel kurumları,
e) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini, çocuk mahkemesi bulunmayan
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yerlerde aile ya da asliye hukuk mahkemeleri ile ceza mahkemelerini,

f) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında
eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,

g) Denetim görevlisi: Denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde kadrolu veya geçici olarak görev
yapan psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve öğretmeni,
h) Şube Müdürlüğü: Taşra teşkilâtındaki denetimli serbestlik ve yardım merkezî şube müdürlüğünü,

i) Büro: Şube müdürlüğü bulunmayan ilçelerde denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerini yürütmek üzere şube müdürlüğüne bağlı olarak kurulan büroyu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA

SORUŞTURMA
Madde 5 - (1) Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma, çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet
savcısı tarafından bizzat yapılır. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, soruşturma çocuk bürosunda görevli olmayan Cumhuriyet savcıları tarafından da yerine getirilebilir.

(2) Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mahkemeler kurulup göreve başlayıncaya kadar çocuklar tarafından işlenen suçlara ait soruşturmalar Cumhuriyet
başsavcılığının iş bölümünde gösterilen Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır.

(3) Mahkemelerin yargı çevresi dikkate alınarak, suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ağır ceza mahkemesi ile bağlı bulunduğu çocuk mahkemesi veya çocuk ağır ceza mahkemesi farklı yerlerde bulunduğu takdirde, Cumhuriyet savcısı çocuk hakkında düzenlediği soruşturma evrakını, çocuk mahkemesine veya çocuk ağır ceza mahkemesine dava açılmak üzere bu yer Cumhuriyet başsavcılığına fezleke
düzenleyerek gönderir.
(4) Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında, çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulabilir.
(5) Mağdur çocuğun tanık olarak dinlenmesi hâlinde, yemin hariç, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa ilişkin hükümleri uygulanır.
(6) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş mağdur çocuk, bu suça ilişkin soruşturmada tanık
olarak bir defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller
saklıdır.
(7) Mağdur çocuğun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında
uzman bir kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler uygulanır.

(8) Cumhuriyet savcısı soruşturmayı yürütürken aynı zamanda tedbir kararı alınabilmesi için korunma ihtiyacı olan çocuğu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gerekli incelemeyi derhâl yapar. Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması gereken hâllerde, il veya ilçe sosyal hizmetler müdürlüğünce çocuk hakkında bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine uygun olarak hazırlanacak sosyal inceleme raporu, talep yazısı
ekinde mahkemeye veya çocuk hâkimine sunulur. Kurum, aynı zamanda yaptığı inceleme sonucunda
hazırladığı sosyal inceleme raporunun bir örneğini soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcılığına gön-
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derir. Cumhuriyet savcısı da soruşturma sırasında gerekli gördüğünde çocuk hâkiminden koruyucu
ve destekleyici tedbir kararı verilmesini isteyebilir.

(9) Çocuklar hakkında, yakalama, gözaltına alma ve ifade almaya ilişkin hususlarda 1/6/2005 tarihli
ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin
çocuklara ilişkin hükümleri uygulanır.

(10) Fiili işlediği sırada oniki yaşından küçük çocuklar ile onbeş yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri iddia olunan suçlara dair delillerin toplanması veya başka fail ya da faillerin bulunup
bulunmadığının belirlenmesine ilişkin olarak yukarıdaki esaslar dahilinde soruşturma yapılabilir.
(11) Görünüş itibarıyla oniki yaşından büyük olup, nüfus kaydına göre oniki yaşından küçük çocuklar
ile çocuğun nüfusa kayıtlı yaşının gerçek yaşı olmadığının başka bir şekilde anlaşılması hâlinde; çocuğun yaşı hukuk mahkemesi nezdinde dava açılıp düzeltilmeden kamu davası açılamaz.
ÇOCUĞUN GÖZALTINDA TUTULMASI

Madde 6 - (1) Gözaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk biriminde tutulur.

(2) Kolluğun çocuk biriminin bulunmadığı yerlerde çocuklar, yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak, gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulur.
İştirak hâlinde işlenen suçlar

Madde 7 - (1) Çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi hâlinde, adlî kolluk tarafından çocuklar
hakkında ayrı evrak düzenlenir, soruşturma ve kovuşturma ayrı yürütülür.

(2) Bu hâlde de çocuklar hakkında gerekli tedbirler uygulanmakla beraber, mahkeme lüzum gördüğü
takdirde çocuk hakkındaki yargılamayı genel mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekletebilir.
(3) Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi hâlinde, genel mahkemelerde, yargılamanın
her aşamasında, mahkemelerin uygun bulması şartıyla birleştirme kararı verilebilir.

a) Birleştirme kararı verilmesinin genel mahkemeler tarafından istenildiği hâllerde; çocuk hakkında
davayı yürüten mahkeme davaların birleştirilmesini uygun bulursa genel mahkeme iki davanın birleştirilmesine dair ara kararı vererek, bunu çocuk hakkındaki davayı görmekte bulunan mahkemeye
bildirir. Bunun üzerine çocuk mahkemesi de birleştirme kararı vererek dosyasını esastan kapatır ve
genel mahkemeye gönderir. Bu takdirde birleştirilen davalar genel mahkemelerde görülür.

b) Birleştirme kararı verilmesinin çocuk hakkında davayı yürüten mahkeme tarafından istenildiği
hâllerde; genel mahkeme davaların birleştirilmesini uygun bulursa iki davanın birleştirilmesine dair
ara kararı vererek, bunu çocuk hakkındaki davayı görmekte bulunan mahkemeye bildirir. Bunun üzerine çocuk mahkemesi de birleştirme kararı vererek dosyasını esastan kapatır ve genel mahkemeye
gönderir. Bu takdirde birleştirilen davalar genel mahkemelerde görülür.
ÇOCUĞUN NAKLİ

Madde 8 - (1) Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek
tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir.
ADLÎ KONTROL

Madde 9 - (1) Suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerinde adlî
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kontrol tedbiri olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinde sayılanlar ile
aşağıdaki tedbirlerden bir ya da birkaçına karar verilebilir:
a) Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak,

b) Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek,
c) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak.
ADLÎ KONTROL TEDBİRLERİNE UYMAMA

Madde 10 - (1) Adlî kontrol tedbirlerinden sonuç alınamaması, sonuç alınamayacağının anlaşılması
veya tedbirlere uyulmaması durumunda suça sürüklenen çocuk hakkında yetkili yargı mercii tarafından tutuklama kararı verilebilir ya da adlî kontrolün içeriğini oluşturan yükümlülükler bütünüyle
veya kısmen kaldırılabilir, değiştirilebilir veya bunlardan bazılarına uymaktan geçici olarak muaf tutulabilir.
TUTUKLAMA YASAĞI

Madde 11 - (1) Onbeş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez.
Adlî kontrol tedbirlerinin yerine getirilmesi

Madde 12 - (1) Adlî kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, 20/12/2005 tarihli ve 26029
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
KOVUŞTURMA

Madde 13 - (1) Çocukların duruşmaları kapalı yapılır; hüküm de kapalı duruşmada açıklanır. Çocuk,
velisi, vasisi, mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, çocuğun bakımını üstlenen aile ve
kurumda bakılıyorsa kurumun temsilcisi duruşmada hazır bulunabilir.
(2) Kovuşturma sırasında onsekiz yaşını doldurmuş çocuklar hakkında yargılama açık yapılır, hükümde açık tefhim edilir. Ancak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 182 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen koşulların varlığı hâlinde duruşmanın kapalı yapılmasına mahkemece karar
verilebilir.
(3) Mahkeme veya hâkim, çocuğun sorgusu veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında çocuğun
yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurabilir. Sosyal çalışma görevlisi, çocuğa bu süreçte haklarını
öğretmek, yargılama süreci hakkında bilgilendirmek ve kendini güvende hissetmesi, süreci anlaması
ve görüşlerini serbestçe ifade etmesi için ona yardım etmekle görevlidir.

(4) Mağdur çocuğun tanık olarak dinlenmesi hâlinde, yemin hariç, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa ilişkin hükümleri uygulanır.
(5) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş mağdur çocuk, bu suça ilişkin kovuşturmada tanık
olarak bir defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller
saklıdır.
(6) Mağdur çocuğun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında
uzman bir kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler uygulanır.

(7) Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, yararı gerektirdiği takdirde duruşma salonundan çıkarılabileceği gibi sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına da gerek görülmeyebilir.
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(8) Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mahkemeler kurulup göreve başlayıncaya kadar çocuklar tarafından işlenen suçlara ait kovuşturmalar görevli mahkemelerce Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CUMHURİYET SAVCILIĞI VE KOLLUK
CUMHURİYET SAVCILIĞI ÇOCUK BÜROSU
Madde 14 -(1) Cumhuriyet başsavcılıklarında bir çocuk bürosu kurulur. Cumhuriyet başsavcısınca,
bu büroda Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen nitelikleri haiz olanlar arasından yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı görevlendirilir.
(2) Ayrıca, büroda görevli Cumhuriyet savcıları ile çalışmak, büro görevlerini Kanunun 4 üncü maddesine uygun olarak yerine getirmek üzere bir müdür ve yeterli sayıda zabıt kâtibi görevlendirilir.
CUMHURİYET SAVCILIĞI ÇOCUK BÜROSUNUN GÖREVLERİ
Madde 15 - (1) Çocuk bürosunun görevleri şunlardır:

a) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek,

b) Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını sağlamak,

c) Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma, eğitime, işe, barınmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağlamak
üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak, bu gibi
durumları çocukları korumakla görevli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna veya diğer
kurum ve kuruluşlara bildirmek,
d) Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması
Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince il veya ilçe koordinasyon makamları ile işbirliği içinde
çalışmak,
e) Çocuk Koruma Kanununda ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, bu görevler çocuk bürosunda görevli olmayan Cumhuriyet savcıları tarafından da yerine getirilebilir.
KOLLUĞUN ÇOCUK BİRİMİ

Madde 16 - (1) Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine
getirilir.
(2) Kolluk bünyesinde çocuklarla ilgili işlemlerin yürütülmesi sırasında, bunların soruşturma nedeniyle kolluk biriminde bulunan yetişkinlerle karşılaşmalarının engellenmesi için gerekli tedbirler
alınır.

(3) Kolluğun çocuk birimi, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında işleme
başlandığında durumu, derhal çocuğun veli veya vasisine ya da çocuğun bakımını üstlenen kimseye, baroya ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, çocuk resmî veya özel bir kurumda
kalıyorsa ayrıca kurum temsilcisine bildirir. Ancak, çocuğu suça azmettirdiğinden veya istismar et-
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tiğinden şüphelenilen yakınlarına bilgi verilmez. Keyfiyet, soruşturma dosyası içine konulmak üzere
tutanak altına alınarak derhâl Cumhuriyet savcısına bildirilir.
(4) Çocuğun yararı aksini gerektirmediği takdirde kollukta bulunduğu süre içerisinde yanında yakınlarından birinin devamlı olarak bulunmasına imkân sağlanır. Çocuğu suça azmettirdiğinden veya
istismar ettiğinden şüphelenilen yakınları yanında bulundurulmaz. Keyfiyet hazırlanan tutanağa yazılarak adlî veya idarî makamlara sevk edilen evraka eklenir.

(5) Kolluğun çocuk birimi, suça sürüklenen çocuğun aileye teslimini gerektiren hâllerde; çocuğun
teslim edileceği veli, vasi, kanunî temsilci veya bakımını üstlenen kimseleri bulamaz ya da bunların
çocuğu suça azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden şüphelendiğinde bu kişilere teslim edemez.
Cumhuriyet savcısının talimatını alarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim eder.
(6) Kolluk görevlisi, teslim ettiği çocuğun veli, vasi, kanunî temsilcisi veya bakımını üstlenen kimselerin çocuğa yeterli rehberliği sunamadığı veya çocuğu yeterince gözetemediği hususlarında bilgi
edinmesi hâlinde durumu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna derhâl bildirir.

(7) Korunma ihtiyacı içinde olan çocuğun bulunduğunun bildirimi, tespiti veya hakkında acil korunma kararı almak için beklemenin çocuğun yararına aykırı olacağını gösteren nedenlerin varlığı, çocuğun teslim edileceği veli, vasi, kanunî temsilcisi veya bakımını üstlenen kimselerin sosyal, ekonomik
ve kültürel durumu ile yörenin örf ve âdetleri dikkate alınarak, çocuğun yaşama, gelişme, korunma
ve katılım hakları ile yarar ve esenliğinin tehlikeye düşebileceğinin tespiti hâlinde; kolluğun çocuk
birimi, durumun gerektirdiği önlemleri almak suretiyle çocuğun güvenliğini sağlar ve mümkün olan
en kısa sürede Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim eder. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, kolluk tarafından getirilen çocukların derhâl teslim alınabilmesi için gerekli
önlemleri alır. Kolluğun çocuk birimi, suç mağduru olan korunma ihtiyacı içinde olan çocuklar hakkında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim işlemini, Cumhuriyet savcısının talimatı
doğrultusunda yapar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL İNCELEME
SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİLERİNİN ATANMALARI VE ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 17 - (1) Her mahkemeye en az birer ve iş durumuna göre yeterli sayıda psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında en az lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan
mezun sosyal çalışma görevlisi Adalet Bakanlığı tarafından atanır. Atamada; çocuk ve aile sorunları
ile çocuk hukuku ve çocuk suçluluğunun önlenmesi alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olanlar tercih edilir.

(2) Sosyal inceleme raporları, öncelikle mahkemelere atanan birinci fıkrada sayılan görevliler tarafından düzenlenir. Ancak, Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddesi hükümleri saklıdır. Kovuşturma sırasında çocuğun korunma ihtiyacı içinde olduğunun anlaşılması ve sosyal inceleme raporunun
alınmamış olması hâlinde mahkemelerin rapor talepleri hakkında da Çocuk Koruma Kanununa Göre
Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı
maddesi hükmü uygulanır.

(3) Sosyal çalışma görevlilerinin bulunmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında fiilî ya
da hukukî bir engel bulunması hâlinde; birinci fıkrada öngörülen nitelikleri haiz olmak şartıyla diğer
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kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya serbest meslek icra eden sosyal çalışma görevlileri, inceleme için görevlendirilebilir.
(4) Sosyal çalışma görevlilerinin görev alanı haricinde başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması
hâlinde, birinci fıkrada öngörülen nitelikleri haiz olmak şartıyla mahkemece, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışanlar ile serbest meslek icra edenler arasından görevlendirme yapılabilir.
(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılanlar arasından temin edilemediği takdirde inceleme yaptırmak için denetimli serbestlik görevlisi olarak istihdam edilen sosyal çalışma görevlisinden de yararlanılabilir.

(6) Görevlendirme yapılırken bilirkişilerin iş durumu gözetilerek 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca
Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan listelerden
yararlanılır.
(7) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralara göre yapılan görevlendirmelerde, incelemeyi yapanlara
mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından bilirkişilik esasları çerçevesinde tayin edilecek ücret Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden ödenir.

(8) Mahkemelere atanan sosyal çalışma görevlilerine Kanun kapsamındaki tedbir kararlarını yerine
getirdikleri sürece almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında aylık ödenek
verilir.
(9) Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda görevli sosyal çalışma görevlilerine almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında
aylık ödenek verilir.

(10) Hakkında sosyal inceleme yapılacak çocuğun, incelemeye tâbi tutulacak çevresi mahkemenin
yetki alanı dışında ise, davayı gören mahkemenin talimatına bağlı olarak çocuğun bulunduğu yerdeki
mahkemece inceleme yaptırılır. Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerlerde bu inceleme, davayı gören mahkemeye bağlı olarak çalışan sosyal çalışma görevlilerince yapılabilir.
(11) Sosyal çalışma görevlileri, görevlerini yerine getirmek üzere yaptıkları masrafları belgeleyerek,
görevlendirmeyi yapan mercie ibraz eder. Merci tarafından onaylanan giderler, Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden ödenir.
SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİSİNİN ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 18 - (1) Sosyal çalışma görevlisi görevini yaparken Kanunda belirlenen temel ilkeler ve meslek etiği kuralları uyarınca hareket eder. Bu doğrultuda;
a) Görevlendirildiği çocukla, gereksinimi doğrultusunda yeterli süre ve sayıda görüşmekle,

b) Kollukta ve adlîyede yapılacak görüşmeleri; görüşmenin amaç ve niteliğine ve çocukların özellik ve
gereksinimlerine uygun olarak düzenlenmiş mekanda ve biçimde yapmakla,

c) Görüşmeye başlamadan önce çocuğu görüşmenin amacı, hakları ve yükümlülükleri, görüşmenin
sonuçları ve sosyal çalışma görevlisinin yasal yükümlülükleri hakkında bilgilendirmekle,
d) Çocuğun katılım hakkına saygı göstererek ve kendi görüşlerini serbestçe oluşturma yeteneğine
veya yeterli idrak gücüne sahip olan çocuğun kendisi ile ilgili olarak alınacak kararlara katılımını
sağlamakla,
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e) Çocuğa ilişkin bilgi ve belgelerin, sosyal verilerin, amacı dışında işleme konulmaması veya kullanılmaması için çalışmalarını gizlilik ilkesine uyarak sosyal sırların korunması esasına göre sürdürmekle, verileri sadece yetkililere veya yetkilendirilen yerlere bildirmekle,

f) Çocuğa psiko-sosyal desteği sağlamak üzere gerekli rehberliği yapmak, çocuğun örselenmemesi
için gerekli önlemleri almakla,
yükümlüdür.

SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ
Madde 19 - (1) Sosyal çalışma görevlilerinin görevleri şunlardır:

a) Hâkim veya mahkemenin çocuk hakkında bir karar vermesinden önce onun içinde bulunduğu koşulları, çocuğun özelliklerini ve çocuğun toplumda yapıcı bir rol üstlenmesini ve yararlanılabilecek
toplumsal kaynakları tanımasını sağlamak üzere görevlendirildikleri çocuk hakkında sosyal inceleme
yapmak, hazırladıkları raporları kendilerini görevlendiren mercie sunmak,

b) Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya sorgusu sırasında adalet mekanizmasının işleyişinden olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla çocuğun yanında bulunmak, çocuğun hakları ile
kendisine yöneltilen suçlama dahil olmak üzere yargılama süreci hakkında anlayabileceği bir dilde
bilgilendirilmesini sağlamak, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında da benzeri işlemleri ifa etmek,
c) Sosyal inceleme, gözetim ve denetim yapmasını engelleyen durumların ortaya çıkması hâlinde durumu derhal görevlendirildikleri mercie bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını istemek,

d) Çocukla ilgili kararların yerine getirilmesinde veya çocuğun kapasitesinin araştırılması ile görevli
adlî mercilerce tayin edilen uzmanlar dahil olmak üzere ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri ile çocuk
hakkındaki kararın amaca ulaşmasını sağlamak üzere işbirliği yapmak ve uzmanlık alanına giren konularda görüşlerini bildirmek suretiyle bu kişilere yardımcı olmak,
e) Kanun kapsamında mahkemeler, çocuk hâkimleri ve Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından verilen
diğer görevleri yapmak.
(2) Mahkeme ve hâkimler ile çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları sosyal çalışma görevlilerinden aşağıdaki görevleri yapmalarını isteyebilir:
a) İşbirliği yapılabilecek toplumsal kaynakları ve işbirliği olanaklarını araştırmak ve geliştirmek,

b) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen çocuk hakkında mahkeme veya çocuk hâkimince
kendisine görev verildiği hâllerde kararın uygulanması, takibi ve denetimine ilişkin inceleme yapmak,
(3) İkinci fıkranın (b) bendi hükmü, sosyal çalışma görevlisinin denetim görevlisi olarak sahip olduğu
görev ve yetkilerini ortadan kaldırmaz.

(4) Sosyal çalışma görevlileri, sosyal inceleme yaparken Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve
bunların her türlü kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlardan, yaptığı sosyal incelemenin amacına
uygun olarak çocuk ve yakın çevresi ile çocuk hakkında uygulanabilecek koruyucu ve destekleyici
tedbirin belirlenebilmesine yönelik ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri isteme yetkisine sahiptir. İlgililer, sosyal çalışma görevlilerinin çalışmaları sırasında kendilerine yardımcı olmak ve çocuk hakkında
istenen bilgileri vermek zorundadır. Meslek sırrı kapsamındaki bilgiler istisnadır.

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitimi Yönetici Katılımcılar İçin El Kitabı | 85

Mevzuat

SOSYAL İNCELEME TALEBİ, YAPTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 20 - (1) Kanun kapsamındaki çocuklar hakkında mahkemeler, çocuk hâkimleri veya Cumhuriyet savcılarınca gerektiğinde çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çevresini gösteren inceleme
yaptırılabilir. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında çocuğun, veli veya vasisi ya da müdafi veya
bu kimselerin avukatları da mahkeme veya çocuk hâkimine müracaat ederek çocuk hakkında sosyal
inceleme yapılmasını talep edebilirler.

(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını bitirmiş onbeş yaşını doldurmamış bulunan çocuklar ile onbeş yaşını doldurmuş ancak onsekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri fiilin hukukî anlam
ve sonuçlarını algılama yeteneğinin ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin
olup olmadığının takdiri bakımından sosyal inceleme yaptırılması zorunludur.

(3) Fiili işlediği sırada oniki yaşını bitirmiş onbeş yaşını doldurmamış bulunan çocuklar ile onbeş yaşını doldurmuş ancak onsekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri fiilin hukukî anlam
ve sonuçlarını algılama yeteneğinin ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin
olup olmadığını takdir yetkisi münhasıran mahkemeye aittir. Sosyal incelemeyi yapan bilirkişi, çocuğun içinde bulunduğu aile ortamı, sosyal çevre koşulları, gördüğü eğitim, fiziksel ve ruhsal gelişimi
hakkında bir rapor düzenler. Hâkim, bu yaş grubuna giren çocuğun kusur yeteneğinin olup olmadığını takdir ederken, görevlendirdiği bilirkişinin hazırlamış bulunduğu raporda yer verilen gözlem,
tespit ve değerlendirmeleri gözönünde bulundurur.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralardaki hâllerde, hâkim veya mahkeme, sosyal inceleme raporu ile birlikte
çocuğun işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin belirlenebilmesi amacıyla adlî tıp uzmanı, psikiyatrist ya da zorunluluk hâlinde
uzman hekimden görüş alır.

(5) Derhâl tedbir alınmasını gerektiren acil durumlarda sosyal inceleme sonucu beklenmeden tedbir
kararı verilebilir. Ancak sosyal inceleme daha sonra yaptırılarak, gerektiğinde tedbir konusunda verilen karar değiştirilebilir.
(6) İnceleme, kararda gösterilen sürede tamamlanmalıdır; gerektiğinde ek süre talep edilebileceği
gibi kararda bir süre belirtilmemiş olması hâlinde incelemenin çocuğun durumunun aciliyetine uygun bir süre içerisinde tamamlanarak, raporun mahkemeye sunulmuş olması gerekir.
(7) Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması hâlinde,
gerekçesi kararda gösterilir.
SOSYAL İNCELEME RAPORLARI

Madde 21 - (1) Sosyal inceleme raporlarında yapılan incelemenin özelliğine ve verilen görevin niteliğine göre aşağıdaki hususların tamamına veya bir kısmına yer verilir;
a) Hakkında inceleme yapılması talep edilen çocuğun;

1) Doğumundan başlayarak geçirdiği gelişim aşamaları,

2) Fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve moral gelişim özellikleri,
3) Ailesinin toplumsal, ekonomik ve kültürel durumu,
4) Aile bireyleri arasındaki ilişki,

5) Okul ve iş ortamı ile boş zamanlarını değerlendirdiği çevre,
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6) İçinde bulunduğu hukukî durum ve adlî mercilerin müdahalelerini gerektiren olaylar,
7) İnceleme sırasında uzmanlar tarafından tespit edilen davranışları,

8) Suçluluklarına ve topluma uyumsuzluklarına veya korunmaya muhtaç olmalarına neden olan etkenler hakkında bilgiler,

b) Çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden incelenmesi sırasında elde edilen ve olayın açıklanması bakımından önemli görülen bilgiler,
c) Çocuk hakkında Kanunun 5 inci maddesinde gösterilen tedbirlerden hangisinin yararlı olacağına,
tedbirin yanında denetim altına alınmasına gerek olup olmadığına dair öneriler,

d) Çocuk hakkındaki tedbir veya denetim kararlarının ne kadar süre ile uygulanması gerektiğine ilişkin öneriler,
e) Çocuklar ve ailelerine uygulanabilecek özel tretman veya psikiyatrik tedavi hususunda öneriler.

(2) Raporda çocuğun işlediği fiille ilgili olarak hukukî anlam ve sonuçları kavrayabilme ve bu fiille
ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığı hakkında sonuç değerlendirmesinde bulunulmaz.

(3) Sosyal inceleme raporu, suça sürüklenmiş çocuğun, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını
algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mahkeme tarafından takdirinde göz önünde bulundurulur.
SOSYAL İNCELEME RAPORLARI HAKKINDA BİLGİ EDİNME

Madde 22 - (1) Sosyal inceleme raporunun birer örneğini çocuğun avukatı veya yasal temsilcisi Cumhuriyet savcısından, mahkemeden veya çocuk hâkiminden alabilir. Çocuğa raporun içeriği hakkında
bilgi verilir. Ancak, söz konusu bilgi ve belgeler gizli tutulur, amacı dışında kullanılamaz.

(2) Çocuk ve avukatı hariç olmak üzere birinci fıkrada gösterilen kişilerin sosyal inceleme raporu
hakkında bilgi sahibi olmasının çocuğun yararına aykırı olduğuna kanaat getirilirse, raporun incelenmesi kısmen veya tamamen yasaklanabilir. Ancak, sosyal inceleme raporlarından çocuğun bilgi
sahibi olması hâlinde çocuğun psiko-sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği kanaatine varıldığı
takdirde çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi temel ilkesi nazara alınarak çocuğun gelişimini
olumsuz yönde etkileyebilecek bilgileri içeren bilgi ve belgeler çocuğa verilmeyebilir.

(3) Tedbir kararlarını yerine getirmekle görevli kişi, kurum veya kuruluşlarca, bu tedbir kararlarının
yerine getirilmesinde hazırlanacak uygulama plânına veya çocuk hakkında denetim altına alma kararı verilmiş ise denetim plânı, denetim raporu ve değerlendirme raporlarına esas olmak üzere; birinci
ve ikinci fıkradaki ilkelere uymak şartıyla sosyal inceleme raporundan yararlanılabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
DENETİM
DENETİM ALTINA ALMA KARARI
Madde 23 - (1) Denetim altına alma kararı;

a) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen çocuk hakkındaki kararın amacına ulaşmasını ve
çocuğa etkili bir koruma ve gözetim hizmeti sunulmasını sağlamak üzere kararların yerine getirilmesinin izlenmesi ve denetlenmesini,
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b) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen çocuk hakkında mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim plânı doğrultusunda suça
sürüklenen çocuğun toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve
kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı,
ifade eder.

(2) Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından denetim altına alma kararı verilebilecek hâllerde, çocuğun; yetiştirilme şekli, kişisel özellikleri, yaşadığı çevre, bulunduğu ortam ve onun suça yönelmesine
etkin davranışlar araştırılır.
DENETİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ

Madde 24 - (1) Suç tarihinde oniki yaşını bitirmiş suça sürüklenen çocuklar hakkında koruyucu ve
destekleyici tedbir kararı ile birlikte çocuğun denetim altına alınmasına karar verilmesi hâlinde; denetimli serbestlik ve yardım merkezî şube müdürlüğü veya bürosu tarafından bir denetim görevlisi görevlendirilir. Bu halde denetime ilişkin mahkeme kararı Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
Cumhuriyet başsavcılığınca denetimli serbestlik genel defterine kaydedildikten sonra şube müdürlüğü veya büroya iletilir. Şube müdürlüğü veya büro bu kararı çocukların denetimine ilişkin deftere
kaydeder. Şube müdürlüğü veya büro tarafından görevlendirilen denetim görevlisi bu Yönetmeliğin
25 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir.
(2) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı
verilen çocuğun denetim altına alınmasına karar verilmesi hâlinde; denetimli serbestlik ve yardım
merkezî şube müdürlüğü veya bürosu tarafından bir denetim görevlisi görevlendirilir.

(3) Korunma ihtiyacı olan çocuklar veya suç tarihinde oniki yaşını bitirmemiş suça sürüklenen çocuklar ile çocuğun aileye teslimi yönünde karar verilmesi hâlinde, bu çocuklar hakkında denetim görevi
gözetim esaslarına göre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yerine getirilir. Bu
hâlde denetime ilişkin mahkeme kararı Cumhuriyet başsavcılığınca denetimli serbestlik genel defterine kaydedildikten sonra doğrudan bu kuruma gönderilir.

(4) Denetim altına alınmasına karar verilen çocuk hakkında aynı zamanda koruyucu ve destekleyici
tedbir kararı verilmesi hâlinde denetim görevinin ifasında, tedbir kararını ya da kararlarını yerine
getirecek kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılır. Gerektiğinde çocuk hakkında denetim plânı ve
denetim raporlarının hazırlanmasında, tedbiri yerine getirmekle görevli kurumda bulunan uzmanlardan yararlanılır.
(5) Görevlendirme sırasında çocuğun kişisel özellik ve ihtiyaçları dikkate alınır ve çocukla iyi iletişim
kurabilecek olanlar tercih edilir.
DENETİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ

Madde 25 - (1) Denetim görevlisinin görevleri şunlardır:

a) Kararla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesi için çocuğun eğitim, aile, kurum, iş ve sosyal çevreye uyumunu sağlamak üzere onu desteklemek, yardımcı olmak, gerektiğinde önerilerde bulunmak.
b) Çocuğa eğitim, iş, destek alabileceği kurumlar, hakları ve haklarını kullanma konularında rehberlik
etmek.
c) İhtiyaç duyacağı hizmetlerden yararlanmasında çocuğa yardımcı olmak.
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d) Kaldığı yerleri ve ilişki kurduğu kişileri ziyaret ederek çocuğun içinde yaşadığı şartları, ailesi ve
çevresiyle ilişkilerini, eğitim ve iş durumunu, boş zamanlarını değerlendirme faaliyetlerini yerinde
incelemek.
e) Alınan kararın uygulanmasını, bu uygulamanın sonuçlarını ve çocuk üzerindeki etkilerini izlemek,
tâbi tutulduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesini denetlemek.

f) Çocuğun gelişimi hakkında, üçer aylık sürelerle Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye rapor vermek.

(2) Denetim görevlisi, görevini yerine getirirken gerektiğinde çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve
gözetiminden sorumlu kimse ve öğretmenleriyle işbirliği yapar.
(3) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse çocuğun devam ettiği okul,
işyeri veya çocukla ilgili bilgiye sahip kurumların yetkilileri, denetim görevlisine yardımcı olmak, görevi gereğince istediği bilgileri vermek zorundadırlar.
(4) Çocuğun yakınları denetim görevlisinin yetkilerine müdahale edemezler.

KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ HÂLİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Madde 26 - (1) Hakkında kamu davasının açılması ertelenen çocuğun, denetim altına alınmasına da
karar verilmesi hâlinde; çocuğa ilişkin mahkeme kararı Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet başsavcılığınca denetimli serbestlik genel defterine kaydedildikten sonra şube müdürlüğü veya
büroya iletilir. Şube müdürlüğü veya büro bu kararı çocukların denetimine ilişkin deftere kaydettikten sonra çocuğun ailesi veya kanuni temsilcisine on gün içinde çocuk ile birlikte şube müdürlüğü
veya büroya başvurması için bildirim yapar. Bu süre içinde başvurulması hâlinde bu Yönetmeliğin 24
üncü maddesi gereğince denetim görevlisi görevlendirilir. Denetim görevlisi bu Yönetmeliğin 25 inci
maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir.
(2) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilen ancak denetim altına alınmayan çocuklara
ilişkin ilâmlar Cumhuriyet başsavcılığınca takip edilir.

(3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin verilen kararlar, talî karar fişi düzenlenerek sisteme kaydedilmek üzere Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu kayıtlar, ancak bir
soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, kanunun kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile hükmün açıklanmasının
geri bırakılması kararı verilmesine ilişkin maddelerinde belirtilen amaçlar için kullanılabilir.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI HÂLİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 27 - (1) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen ancak bir yükümlülük belirlenmeyen ve denetim altına alınmasına karar verilmeyen çocuklar ile ilgili kararlar, talî karar fişi
düzenlenerek sisteme kaydedilmek üzere Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir.
(2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması hâlinde mahkemece denetim süresi içinde; denetimli
serbestlik tedbiri olarak yükümlülük belirlenen veya denetim altına alma kararı verilen ya da yükümlülük belirlenerek denetim altına alma kararı verilen çocuğa ilişkin mahkeme kararı Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet başsavcılığınca denetimli serbestlik genel defterine kaydedildikten
sonra şube müdürlüğü veya büroya iletilir. Şube müdürlüğü veya büro bu kararı çocukların denetimine ilişkin deftere kaydettikten sonra çocuğun ailesi veya kanunî temsilcisine on gün içinde çocuk ile
birlikte şube müdürlüğü veya büroya başvurması için bildirim yapar. Bu süre içinde başvurulmaması
hâlinde defterdeki kayıt kapatılarak durum Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla mahkemeye bildiri-
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lir. Bu süre içinde başvurulması hâlinde karar aşağıda belirtilen usûl ve esaslar kapsamında yerine
getirilir:

a) Mahkemece sadece yükümlülük belirlenmesi hâlinde bu yükümlülük 20/12/2005 tarihli ve 26029
sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinde belirtilen usûl
ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.
b) Mahkemece sadece denetim altına alma kararı verilmesi hâlinde bu karar bu Yönetmeliğin 24 ve
25 inci maddeleri gereğince yerine getirir.
c) Mahkemece yükümlülük ile birlikte denetim altına alma kararı verilmesi hâlinde bu karar (a) ve
(b) bentlerine göre yerine getirilir.

(3) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin verilen kararlar, talî karar fişi düzenlenerek
sisteme kaydedilmek üzere Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu kayıtlar, ancak
bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, kanunun kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine ilişkin maddelerinde belirtilen amaçlar için kullanılabilir.
DENETİM PLÂNI

Madde 28 - (1) Çocuğa uygulanacak denetimin yöntemi, denetim görevlisince, sosyal incelemeyi
yapan uzman veya mahkeme nezdindeki sosyal çalışma görevlisi ile birlikte, görevlendirmeyi takip
eden on gün içinde hazırlanacak bir plânla belirlenir.

(2) Denetim plânı hazırlanırken koruyucu ve destekleyici tedbir kararını uygulayacak yerin görüşü
alınır ve denetim plânı işbirliği içinde hazırlanır.
(3) Denetim plânı hazırlanırken;

a) Çocuk hakkında alınan tedbirin amacı, niteliği ve süresi,
b) Çocuğun ihtiyaçları,

c) Çocuğun içinde bulunduğu tehlike hâlinin ciddiyeti,

d) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse tarafından çocuğa verilen
desteğin derecesi,
e) Suça sürüklenmesi sebebiyle tedbir alınmış ise suç teşkil eden fiilin mahiyeti,
f) Çocuğun görüşü,
dikkate alınır.

(4) Denetim plânı, mahkeme veya çocuk hâkimince onaylandıktan sonra derhal uygulanır.

(5) Çocuklar hakkında verilen denetimli serbestlik kararlarının infaza başlama tarihi denetim
plânının hâkim tarafından onaylandığı tarihtir.
DENETİM RAPORU

Madde 29 - (1) Denetim görevlisi, kararın uygulama biçimi, çocuk üzerindeki etkileri ile çocuğun
ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimselerin veya kurumların çocuğa karşı sorumluluklarını gereğince yerine getirip getirmedikleri, kararın değiştirilmesini gerektirir bir durum
olup olmadığı ve istenen diğer hususlarda her ay, ayrıca talep hâlinde mahkeme veya çocuk hâkimine
denetim raporu verir.
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DEĞERLENDİRME RAPORU
Madde 30 - (1) Denetim görevlisi, denetim altında bulunan çocuğun şahsî, sosyal ve duygusal durumunu, okul ve arkadaş çevresini, aile yaşantısını göz önünde bulundurarak, yapılan rehberlik ve
iyileştirme çalışmaları neticesinde çocuğun nasıl bir gelişme gösterdiğini, olumsuz davranışlarını
değiştirmedeki istekliliği ve başarısı ile çocuk hakkında yapılmasının faydalı olacağını düşündüğü diğer çalışmaların belirtildiği bir değerlendirme raporu hazırlayarak, üç ayda bir mahkeme veya çocuk
hâkimine verir.
(2) Değerlendirme raporu hazırlandığı hallerde denetim raporu, bu rapor içinde değerlendirilir.
DENETİME ARA VERİLMESİ

Madde 31 - (1) Denetim altına alınanın askere gitmesi veya sağlık, yurtdışı eğitimi gibi yerleşim
yerinden geçici süreyle ayrılmasını haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazeretine dayandırabilmesi hâlinde denetime ara verilir. Bu halde Cumhuriyet başsavcılığınca bir karar verilerek
bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesine göre tebliğ edilir.
DENETİMİN SONA ERMESİ

Madde 32 - (1) Denetim, kararda öngörülen sürenin dolmasıyla sona erer. Tedbirden beklenen yararın elde edilmesi hâlinde denetim, sürenin dolmasından önce de kaldırılabilir.

(2) Denetim, çocuğun başka bir suçtan dolayı tutuklanması veya cezasının yerine getirilmesine başlanmakla sona erer.
BİLDİRİM

Madde 33 - (1) Şube müdürlüğü veya büro tarafından yapılacak bildirim, suça sürüklenen çocukların
aileleri veya kanunî temsilcilerine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine
göre yapılır.
(2) Bildirim, hükümde gösterilen adrese yapılır. Hükümlü, adres değişikliklerini mahkemeye veya
Cumhuriyet başsavcılığına bildirmekle yükümlüdür, aksi halde hükümde gösterilen adrese yapılan
tebligat geçerlidir.
YETKİ ALANI VE ÇOCUĞUN YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ

Madde 34 - (1) Yetki alanında şube müdürlüğü veya büro bulunmayan Cumhuriyet başsavcılığı, kararı denetimli serbestlik genel defterine kaydettikten sonra, şube müdürlüğünün bağlı bulunduğu
Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. Karar, Cumhuriyet başsavcılığınca denetimli serbestlik genel
defterine kaydedildikten sonra şube müdürlüğüne gönderilir.

(2) Hakkında denetimli serbestlik tedbiri hükmedilen ya da denetim altına alınan çocuğun, infaz sırasında yerleşim yerinin değişmesi hâlinde dosya, yerleşim yerinin bulunduğu şube müdürlüğü veya
büroya gönderilir.
DENETİM PLÂNI İLE DENETİM VE DEĞERLENDİRME RAPORLARI HAKKINDA BİLGİ EDİNME

Madde 35 - (1) Denetim plânı ile denetim ve değerlendirme raporlarının birer örneğini çocuğun
avukatı veya yasal temsilcisi Cumhuriyet savcısından, mahkemeden veya çocuk hâkiminden alabilir.
Çocuğa raporun içeriği hakkında bilgi verilir.
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(2) Çocuk ve avukatı hariç olmak üzere birinci fıkrada gösterilen kişilerin denetim plânı ile denetim
ve değerlendirme raporları hakkında bilgi sahibi olmasının çocuğun yararına aykırı olduğuna kanaat
getirilirse, bunların incelenmesi kısmen veya tamamen yasaklanabilir. Ancak, denetim raporlarından
çocuğun bilgi sahibi olması hâlinde çocuğun psiko-sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği kanaatine varıldığı takdirde çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi temel ilkesi nazara alınarak çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek bilgileri içeren bilgi ve belgeler çocuğa verilmeyebilir.
ALTINCI BÖLÜM
GÖREVLİLERİN HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİMİ
HÂKİM VE SAVCILARIN HİZMET ÖNCESİ VE MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİ
Madde 36 - (1) 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve
Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve
Usûllerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hâkim ve savcı adaylarına çocuk hukuku, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve psikolojisi gibi konularda eğitim verilir.
(2) Hâkim ve savcılara mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına uygun olarak
29/8/1983 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren Hâkim ve Savcıların Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde çocuk hukuku, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve psikolojisi gibi konularda
uzmanlaşmalarını sağlamak ve kendilerini geliştirmelerine yönelik eğitim verilir.
DİĞER GÖREVLİLERİN HİZMET ÖNCESİ VE MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİ

Madde 37 - (1) 4/2/1986 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Aday Memurlarının Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, sosyal çalışma görevlilerine ve denetimli serbestlik
ve yardım merkezî şube müdürlüğünde görevli denetim görevlilerine adaylık dönemlerinde çocuk
hukuku, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve psikolojisi gibi konularda eğitim verilir.

(2) Sosyal çalışma görevlileri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezî şube müdürlüğünde görevli
denetim görevlilerine 16/7/1985 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Hizmet İçi
Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çocuk hukuku, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve psikolojisi gibi konularda uzmanlaşmalarını sağlamak ve kendilerini geliştirmelerine yönelik eğitim verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
TUTULACAK KARTONLAR
Madde 38 - (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında kamu davasının açılmasının ertelenmesine dair kararların saklandığı özel bir karton tutulur. Bu kartona konulacak karar nüshalarında Cumhuriyet savcısının imzası ile Cumhuriyet başsavcılığı mührünün bulunması zorunludur.
(2) Denetim altına alınan çocuklar hakkında verilen kararların tarih ve sıra numarasına göre saklandığı özel bir karton tutulur. Bu kartonlara konulacak karar nüshalarında ilgisine göre hâkim veya
mahkeme başkanı ile zabıt kâtibinin imzalarının ve mahkeme mührünün bulunması zorunludur. Ayrıca, çocukların isimlerini ve karar numaralarını gösteren bir liste yapılır. Bu listeler, çocuk hakkında
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mükerrer karar verilmesini önlemek için o yerde bulunan çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerine
bildirilir.
RAPORLAR

Madde 39 - (1) Sosyal inceleme raporu, denetim plânı, denetim ve değerlendirme raporları ile çocukların kişilik gelişimlerini, aile ve sosyal çevrelerini gösteren her türlü evrak dava dosyası içinde ayrı
bir bölümde tarih sırasına uygun olarak muhafaza edilir.
(2) Sosyal inceleme raporlarının bir örneği, raporu hazırlatan mahkeme veya Cumhuriyet başsavcılıklarınca ayrı bir kartonda tutulur, isme göre listelenir. Söz konusu listelerin birer örneği, her ay güncellenerek aynı yerde bulunan çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılığına
bilgileri bakımından gönderilir.
ELEKTRONİK ORTAMDA KAYIT

Madde 40 - (1) Elektronik ortamda kayıtların tutulmasına başlandığı takdirde, defterlerle birlikte tüm kayıt ve bilgiler ayrıca elektronik ortamda tutulur ve saklanır. Elektronik ortamda tutulan
kayıtların ihtiyacı karşıladığının tespiti hâlinde, kayıtların yazılı olarak tutulması uygulamasından
vazgeçilebilir.
YÜRÜRLÜK

Madde 41 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME

Madde 42 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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ÇOCUK KORUMA KANUNU’NA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE
DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA
KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN
ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
AMAÇ
Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Çocuk Koruma Kanununa göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulan koordinasyonların çalışma esasları ile sekretaryalarının görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma şekli ile görevli personele ilişkin düzenlemelere
ait usul ve esasları belirlemektir.
KAPSAM

Madde 2 – (1) Bu yönerge, çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması, refahlarının yükseltilmesi, ihmal ve istismarlarının önlenmesi amacıyla çocuk ve ailelerine yönelik
hizmet veren kamu kurumları ile koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesini izleyen
merkezi, il ve ilçe koordinasyonlarını ve sekretaryalarını kapsar.
DAYANAK

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 03.06.2011 tarihli ve 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesinin (ğ) ve (i) fıkraları; 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 24.12.2006 tarih ve 26386 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik’in 19, 20 ve 21’inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR

Madde 4 – (1) Bu yönergenin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,
c) Genel müdürlük: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) İl koordinasyon: Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 20’inci maddesinde tanımlanan yapıyı,

e) İl koordinasyon sekretarya sorumlusu: İl Koordinasyon Sekretaryalarının yönetiminden sorumlu
olan ve ilgili il müdürü veya görevlendireceği il müdür yardımcısına bağlı olarak çalışan sorumluyu,
f) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,

g) İlçe koordinasyon: Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 21’inci maddesinde tanımlanan yapıyı,
h) İlçe koordinasyon sekretarya sorumlusu: Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürüne, ilçe müdürlüğü-
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nün olmadığı yerlerde ise Kaymakamın uygun gördüğü ilçe müdürüne bağlı olarak çalışan sorumluyu,
ı) İlçe müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünü,

i) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları: Çocuk Koruma Kanununun 5’inci maddesinde tanımlanan tedbir kararlarını,

j) Merkezi koordinasyon: Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesinde tanımlanan ifadeyi,
k) Sosyal çalışma görevlisi: Sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, psikolojik danışman, rehber,
sosyolog, öğretmen ile aile ve tüketici bilimleri alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek
mensuplarını,

l) Sosyal hizmet merkezi: 09.02.2013 tarih ve 28554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinde tanımlanan merkezi,
ifade eder.

KOORDİNASYONLARIN VE SEKRETARYALARININ KURULUŞU
Madde 5 – (1) Merkezi koordinasyon sekretaryası, Genel Müdürlük Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
Daire Başkanlığınca yürütülür.
(2) İl koordinasyon sekretaryası, büyükşehir belediyesi olan illerde valilik içerisinde diğer illerde ise
il müdürlüğü bünyesinde, il müdürünün teklifi, vali yardımcısının uygun görüşü ve valilik onayı ile
kurulur.

(3) İlçe koordinasyon sekretaryası, kaymakamın uygun gördüğü yerde, ilçe müdürünün teklifi ve kaymakamlık onayı ile kurulur, ilçe müdürlükleri olmayan ilçelerde kaymakamın uygun gördüğü diğer
kamu kurum ve kuruluşlarından birinin ilçe müdürünün teklifi ve kaymakamlık onayı ile kurulur.
(4) İlçelerde İlçe Müdürlüğü teşkilatının bulunmaması halinde İlçe Müdürlüğüne yapılan atıflar Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmış sayılır.
İKİNCİ BÖLÜM
MERKEZİ KOORDİNASYON, MERKEZİ KOORDİNASYON ÜYELERİ, GÖREVLENDİRİLMELERİ
VE MERKEZİ KOORDİNASYON SEKRETARYASI ÇALIŞMA ESASLARI
MERKEZİ KOORDİNASYON
Madde 6 – (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulan merkezi koordinasyon toplantıları altı ayda bir olmak üzere
yılda iki kez gerçekleştirilir.
(2) Acil ve olağanüstü durumlarda lüzum görülmesi halinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı ya da görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı merkezi koordinasyon toplantısı için tarafları çağırabilir. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem koordinasyon üyelerine yazılı olarak duyurulur.

(3) Ulusal ya da uluslararası iyi uygulama örnekleri, yaygınlaştırılabilmesi amacıyla merkezi koordinasyon toplantı gündemine alınır.

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitimi Yönetici Katılımcılar İçin El Kitabı | 95

Mevzuat

MERKEZİ KOORDİNASYON ÜYELERİ
Madde 7 - (1) Merkezi Koordinasyon üyeleri; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarının veya
görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürüdür.
MERKEZİ KOORDİNASYON ALT KOMİSYONU
Madde 8 – (1) Alt komisyon, koordinasyona katılan kurumların bizzat koruyucu destekleyici tedbir
kararlarını uygulayan daire başkanı, şube müdürü ya da uzman düzeyinde birim sorumlularından
oluşur.
(2) Alt komisyon merkezi koordinasyon çalışmaları çerçevesinde merkezi koordinasyon sekretaryası
tarafından organize edilerek en az iki ayda bir toplanır. Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının
ülke genelinde uygulanışını takip ederek gözlemlenen sorunları çözmeye çalışır ve çözemediği sorunları merkezi koordinasyona iletir.
MERKEZİ KOORDİNASYON ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 9 – (1) Merkezi koordinasyon toplantılarında yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar
doğrultusunda, eğitim, proje, araştırma, planlama vb. konularda koordinasyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri temsilcilerinden ve konusunda
uzman kişilerden oluşan geçici çalışma grupları oluşturulabilir.
(2) Çalışma gruplarının görev süreleri, sorumluluk alanları, çalışma esasları Merkezi Koordinasyon
tarafından belirlenir.
MERKEZİ KOORDİNASYON SEKRETARYASI GÖREVLERİ

Madde 10 – (1) Merkezi Koordinasyon Sekretaryasının görevleri şunlardır:

a) Merkezi Koordinasyon toplantılarının hazırlık çalışmalarını ve yazışmalarını yürütmek.
b) Toplantı tarihini bir ay önceden ilgili kurumlara göndermek,

c) Tedbir kararlarını uygulamakla görevli kurumların gündeme ilişkin önerilerini almak,
d) Toplantı gündemini hazırlamak ve katılımcılara bildirmek.

e) İllerden gelen teklifler ve konuyla ilgili istatistikleri değerlendirmek ve koordinasyon toplantısına
sunmak.

f) Toplantı karar tutanağını hazırlamak ve toplantının bitiminde merkezi koordinasyon başkanı ve
üyelerinin imzasına sunmak.

g) Toplantı karar tutanağını ilgili kurumlara ve il koordinasyonlarına on beş iş günü içerisinde göndermek.
h) Merkezi koordinasyon kararlarının basılı ve elektronik ortamda arşivlenmek.

i) Ülke çapında çocuk koruma hizmetlerinin ve bilhassa koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının
uygulamasını takip etmek, bu konudaki istatistikî verilerinde yer aldığı yıllık genel değerlendirme
raporunu hazırlayarak ilgili kurumlara ve il koordinasyonlara iletmek.
j) Koordinasyon çalışmalarına ilişkin internet sayfasını düzenlemek ve güncellemek.
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k) İl koordinasyonlarını güçlendirici eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

l) Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesinden elektronik olarak alınan koruyucu ve destekleyici
tedbir kararlarını izlemek.
m) Mahkemelerce verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir kararlarını takip etmek, gerektiğinde bu
kararları uygulamayan sorumlular hakkında mahkemelere bildirimde bulunmak.

n) Verilen tüm kararların, İlçe, İl ve Merkez düzeyinde takibini yapmak ve yerine getirilmesini sağlamak.
o) Merkezi koordinasyon tarafından verilen diğer görevlerini yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARI, ÜYELERİ, GÖREVLENDİRİLMELERİ VE
SEKRETARYALARININ ÇALIŞMA ESASLARI VE GÖREVLERİ
İL KOORDİNASYON
Madde 11 – (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulan il koordinasyon toplantıları iki ayda bir olmak üzere yılda altı
kez gerçekleştirilir.

(2) Acil ve olağanüstü durumlarda lüzum görülmesi halinde vali ya da görevlendireceği vali yardımcısı il koordinasyon toplantısı için tarafları çağırabilir. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem koordinasyon üyelerine yazılı olarak duyurulur.
(3) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarını uygulayan kurumlar, kararları izleyen birimlerini kurar ve sorumlularını il koordinasyon sekretaryasına bildirir.

(4) İlde, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve üniversiteler
tarafından çocuğa yönelik olarak verilen hizmetlerin koordine edilmesi ve bütünlük içinde sunulması
sağlanır.
(5) Çocuğun yüksek yararı için önleme ve erken müdahale mekanizmalarının kurulması sağlanır.

(6) Çocuğa yönelik verilen hizmetlerin geliştirilmesi için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları,
üniversiteler ve diğer teşebbüsler tarafından hazırlanan projeler koordine edilir ve desteklenir.

(7) İlin çocuk koruma alanındaki ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yanları analiz edilerek kısa, orta ve uzun
vadede yapılması gereken çalışmalara yönelik planlamalar yapılır.
(8) Ulusal ve uluslararası iyi uygulama örnekleri gündeme alınır ve değerlendirilir.

(9) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararlara istinaden gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirmesi yapılır.
(10) İl düzeyinde tüm ilçeler ile eşgüdümlü çalışmanın sağlanabilmesi ve değerlendirmelerin yapılması için yılın son il koordinasyon toplantısına ilçe kaymakamları da davet edilir.
(11) Verilen tüm kararların, İl ve İlçe düzeyinde takibi yapılarak yerine getirilmesi sağlanır.
İL KOORDİNASYON ÜYELERİ VE GÖREVLENDİRİLMELERİ

Madde 12 - (1) İllerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasında
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bağlantı, uyum, düzen ve eşgüdüm; Vali veya Vali Yardımcısının başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı
veya görevlendireceği Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl
Millî Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Büyükşehir, İl ve Merkez İlçe Belediye Başkanları, Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, İl Özel
İdaresi Genel Sekreteri, Denetimli Serbestlik Müdürü ve Baro Temsilcisi il koordinasyon üyesidir.
İL KOORDİNASYON SEKRETARYASI VE GÖREVLERİ

Madde 13 – (1) İl koordinasyon sekretaryası; il koordinasyon sekretarya sorumlusu ve gerek görülmesi halinde sosyal çalışma görevlileri ve diğer görevlilerden oluşur.
(2) İl koordinasyon sekretaryasının görevleri şunlardır:

a) İl koordinasyon toplantılarının hazırlık çalışmaları ile toplantı yazışmalarını yürütmek.
b) İl koordinasyon toplantısının gündem belirleme çalışmalarını yapmak.

c) Tedbir kararlarını uygulamakla görevli kurumlardan gelen önerileri dikkate alarak toplantı gündemini hazırlamak ve on beş gün öncesinden toplantıya katılacaklara bildirmek.

d) Toplantıda alınan kararların uygulanmasının takibine ilişkin hazırlayacağı raporları il koordinasyonuna sunmak.
e) İl koordinasyon kararı ile kurulacak çalışma gruplarının faaliyetlerine ilişkin yazışma ve organizasyonları gerçekleştirmek.

f) Mahkemelerden ve tedbiri uygulamakla yükümlü kurumlardan gelen tedbir kararlarına ilişkin
elektronik kayıtların takibini yapmak.

g) İl koordinasyonda değerlendirilen vakaların istatistiksel analizini yapmak ve il risk haritalarının
çıkarılmasını sağlamak.
h) Çocuğun yüksek yararı ilkesi doğrultusunda önleme ve erken müdahale mekanizmalarının kurulmasına ilişkin çalışma ve projeleri takip ederek buna ilişkin raporları hazırlamak.

i) İlin güçlü ve zayıf yanları ve ihtiyaçları analiz edilerek kısa, orta ve uzun vadede yapılması
gereken çalışmaları içeren planları ve uygulama raporlarını düzenli olarak merkezi koordinasyona
göndermek.

j) İl düzeyinde çocuk koruma alanındaki hizmetlerin yürütülmesini izlemek, koruyucu ve önleyici
tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunları tespit etmek, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini
uygulamaya koymak, merkez teşkilatlarınca çözülmesi gereken sorunlar hakkında merkezi koordinasyonu bilgilendirmek.
k) Mahkemelerce verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir kararlarını takip etmek, gerektiğinde bu
kararları uygulamayan sorumlular hakkında mahkemelere bildirimde bulunmak.

l) Toplantı sonrasında toplantı karar tutanağını hazırlamak ve toplantının bitiminde il koordinasyon
başkanı ve üyelerin imzasına sunmak.
m) İl koordinasyonun vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
İLÇE KOORDİNASYON

Madde 14 – (1) İlçelerde koordinasyon 11’inci madde hükümleri esas alınarak yürütülür.
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(2) İlçelerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koordinasyonu,
il koordinasyonun işlevine paralel şekilde il koordinasyonlarından bir ay önce kaymakamlıkça yerine
getirilir.
(3) Çalışmalarını merkezi koordinasyon ve il koordinasyonunun planları ile ilçenin ihtiyaçlarını dikkate alarak planlar ve ilçe düzeyinde karşılanamayan ihtiyaçları il koordinasyonuna bildirir.

Madde 15 – (1) İlçelerde koordinasyon; Kaymakamın başkanlığında; İlçe Cumhuriyet Başsavcısı
veya Savcısı, Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve 12. Maddede belirtilen kurumların ilçe müdürleri veya temsilcilerinden oluşur.
İLÇE KOORDİNASYON SEKRETARYASI VE GÖREVLERİ

Madde 16 – (1) 13’ üncü maddede belirtilen görevleri ilçe seviyesinde yerine getirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İL VE İLÇE KOORDİNASYON SEKRETARYA SORUMLUSUNUN GÖREVLERİ

İL KOORDİNASYON SEKRETARYA SORUMLUSU

Madde 17 – (1) İl koordinasyon sekretarya sorumlusu, tercihen çocuk alanında deneyimi olan
sosyal çalışma görevlileri arasından, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürünün teklifi, ilgili Vali Yardımcısının uygun görüşü ve Valinin onayı ile görevlendirilir.
(2) İl koordinasyon sekretaryalarının yönetiminden sorumludur ve il müdürüne bağlı olarak çalışır.
Görevini yürüttüğü sürece başka bir servis ya da birimde görevlendirilemez.
(3) İl koordinasyon sekretarya sorumlusunun görevleri şunlardır:

a) İl koordinasyon çalışmalarına yönelik işlemleri yürütmek, alınan kararların uygulanması için gerekli çalışmaları yaparak sonuçlarını takip etmek.
b) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarını izlenmek ve gerekli verilerin toplanmasını sağlamak.
c) İl koordinasyon sekretaryasında görevli personelin çalışmalarını düzenleyip takip etmek.
İlçe Koordinasyon Sekretarya Sorumlusu

Madde 18 – (1) İlçe Koordinasyon sekretarya sorumlusu Kaymakam tarafından görevlendirilir ve
Kaymakama bağlı olarak çalışır. 17’ inci maddede belirtilen görevleri ilçe seviyesinde yerine getirir.
İl ve İlçe Koordinasyon Sekretaryasının Diğer Personeli

Madde 19 – (1) İl ve ilçe koordinasyon sekretaryasına il ya da ilçe müdürlüğünce yapılacak görevlendirmeye ek olarak valilik ya da kaymakamlık onayı ile diğer kurumlardan personel görevlendirilebilir.
İL VE İLÇE KOORDİNASYON ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 20 – (1) İl ve ilçe koordinasyon toplantılarında yapılan değerlendirmeler ve alınan karar ile
eğitim, proje, araştırma, planlama vb. konularda koordinasyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile sivil
toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri temsilcilerinden ve konusunda uzman kişilerden
oluşan geçici çalışma grupları oluşturulabilir.
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(2) Çalışma gruplarının görev süreleri, sorumluluk alanları, çalışma esasları il ve ilçe koordinasyon
tarafından belirlenir.
İL KOORDİNASYON ALT KOMİSYONU

Madde 21 – (1) Alt komisyon, koordinasyona katılan kurumların bizzat koruyucu destekleyici tedbir
kararlarını uygulayan şube müdürü yada uzman düzeyinde birim sorumlularından oluşur.
(2) Alt komisyon il koordinasyonda alınacak kararla kurulur.

(3) Alt komisyon il koordinasyon çalışmaları çerçevesinde il koordinasyon sekretarya sorumlusu tarafından organize edilerek en az on beş günde bir toplanır ve alınan koruyucu, destekleyici tedbir kararlarına ilişkin vaka bazında değerlendirme yapar. Her bir vaka için alınan koruyucu ve destekleyici
tedbir kararlarının uygulanışını takip ederek gözlemlenen sorunları çözmeye çalışır ve çözemediği
sorunları il koordinasyona iletir.
KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARINI İZLEME

Madde 22 – (1) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları, tedbir kararlarını uygulayan kurumlara
ulaştığında ilgili kurum tedbir kararına yönelik olarak on iş günü içerisinde hazırlayacağı uygulama
planı ile kararların izlenmesine yönelik olarak üçer aylık raporlar ve sonlandırmaya ilişkin sosyal
inceleme raporunu mahkemeye sunar.

(2) İl ya da ilçe sekretaryası, il ya da ilçe içerisinde ilgili mahkemelerce verilen koruyucu ve destekleyici tedbir ve denetim kararları ile başka bir ilde verilmesine karşın ili ya da ilçesi içerisinde uygulanan koruyucu ve destekleyici tedbir ve denetim kararlarını yerine getirmekle yükümlü kurumlardan
tedbirin uygulanmasına ilişkin veriler ile tedbirlerin uygulanamama nedenlerine ilişkin verileri derleyerek il ya da ilçe koordinasyonuna sunar.

(3) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve muhtemel çözüm
önerileri ilgili kurumların merkez teşkilatlarına bildirilir. Yapılan yazışmaların bir örneği merkezi
koordinasyon sekretaryasına bilgi amaçlı gönderilir.
GİZLİLİK

Madde 23 – (1) İl ve ilçe koordinasyon sekretaryası “Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik”te yer alan gizlilik esaslarına uygun şekilde çalışır.
İL, İLÇE VE MERKEZİ KOORDİNASYON ARASINDAKİ BAĞLANTI

Madde 24 – (1) İl koordinasyon toplantı karar tutanakları elektronik ortamda düzenli olarak merkezi koordinasyon sekretaryasına gönderilir.

(2) İlçe koordinasyon toplantı karar tutanakları, elektronik ortamda düzenli olarak il koordinasyon
sekretaryasına gönderilir.
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MALİ HÜKÜMLER
Madde 25 – (1) İl ve ilçe koordinasyonlar ve sekretaryalarının giderleri il müdürlüklerince karşılanır.
ELEKTRONİK ORTAMDA KAYIT

Madde 26 – (1) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının takibi, Hukuk Muhakemeleri Kanunun

445. Maddesinde yasal dayanağı bulunan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminden (UYAP) alınan ve gönderilen elektronik verilerden de yararlanarak elektronik ortamda tutulur ve saklanır.
DOSYALAMA VE ARŞİV

Madde 27 – (1) İl ya da ilçe koordinasyon toplantı karar tutanağı raporlanır ve her türlü denetimde gösterilmek üzere kayıt numarası verilerek muhafaza edilir.
YÜRÜRLÜK
Madde 28 – (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME

Madde 29 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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SOSYAL HİZMETLER KANUNU1
Kanun Numarası

: 2828

Kabul Tarihi

: 24/5/1983

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059
Yayımlandığı Düstur

: Tertip: 5

Cilt: 22

Sayfa: 355

BİRİNCİ BÖLÜM 1

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE GENEL ESASLAR
AMAÇ
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaşlı ve
diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.
KAPSAM

Madde 2 – Bu Kanun, sosyal hizmetlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişileri ve özl
hukuk tüzelkişilerini, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli, sosyal hizmetlerden
faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.
TANIMLAR

Madde 3 – Kanunda geçen;

a) “Sosyal Hizmetler”; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına,
sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü,
b) “Korunmaya Muhtaç Çocuk”; beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;
1. Ana veya babasız, ana ve babasız,

2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,

3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terkedilen,

4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve
başıboşluğa sürüklenen,
Çocuğu,

c) (Değişik: 30/5/1997 - KHK - 572/5 md.) “Engelli”, doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde
kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olup; korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişiyi,(4)

1

Sadece İlgili maddeler alınmıştır.
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(1) Bu Kanunun adı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu” iken, 3/6/2011 tarihli ve
633 sayılı KHK’nin 35 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2)30/5/1997 tarihli ve 572 sayılı K.H.K.’nin 12 nci maddesiyle bu Kanuna eklenen Ek Madde 4 ile,
sözkonusu Kanunda geçen “sakat” ibaresi “özürlü”, “kör” ibaresi “görme özürlü”, “sağır” ibaresi “İşitme özürlü” olarak değiştirilmiştir.

(3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “özürlü” ibaresi
“engelli” olarak değiştirilmiştir.
(4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Özürlü” ibaresi
“Engelli” olarak değiştirilmiştir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TESPİT, İNCELEME VE KORUMA
TESPİT VE İNCELEME
Madde 21 – Kurum, korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli ve yaşlılar ile sosyal
hizmetlere muhtaç diğer kişileri tespit ve incelemekle görevlidir.(3)

Bu kişilerin Kuruma duyurulmasında ve incelemeye ilişkin olarak Kurum ile işbirliğinde bulunulmasında mahalli mülki amirler, sağlık kuruluşları ve köy muhtarları ile genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları yükümlüdürler.
KORUNMA KARARI

Madde 22 – Korunmaya muhtaç çocukların reşit oluncaya kadar bu Kanun hükümlerine göre Kurumca kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek sahibi edilmeleri
hususundaki gerekli tedbir kararı yetkili ve görevli mahkemece alınır. Bu karar için gerekli belgeler
Kurumca düzenlenir ve ilgili mahkemeye gönderilir.
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DANIŞMANLIK TEDBİRİ KARARLARININ UYGULAMA
USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
AMAÇ
Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında
verilen danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
KAPSAMA

Madde 2 – (1) Bu Tebliğ, korunma ihtiyacı olan çocuklar ile suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen danışmanlık tedbirinin uygulama usul ve esaslarına, bu kararların yerine getirilmesinde kurumların görev ve sorumluluklarına, danışmanlık hizmeti verecek uzman kişilerin uygulayacakları
meslekî çalışmalar ve programlara ilişkin standartlar, uygulama esasları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin hükümleri kapsar.
DAYANAK

Madde 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5 ve 24/12/2006
tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanununa Göre
Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 12 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR

Madde 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda,

1) Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlâkî, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu,
2) Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında
soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar
verilen çocuğu,
b) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk mahkemesi hâkimini,
c) Kanun: 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununu,

ç) Yönetmelik: 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması
Hakkında Yönetmeliği,

d) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamındaki çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen tedbir kararlarının yerine getirildiği resmî veya özel kurumları,
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e) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini, çocuk mahkemesi bulunmayan
yerlerde aile ya da asliye hukuk mahkemeleri ile ceza mahkemelerini,
f) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında
eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,

g) Uygulama planı: Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen tedbir kararlarını yerine
getirmekle görevli kişi, kurum veya kuruluşlarca, bu tedbir kararlarının nasıl yerine getirileceği konusunda hazırlanan planı,
ğ) Danışmanlık tedbiri: Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda;
çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik rehberlik
tedbirleridir. (Yönetmelik 12/1.madde)
h) Yerel yönetim: İl Özel İdaresi ve Belediyeleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
DANIŞMANLIK TEDBİRLERİNİN AMACI VE KAPSAMI
Madde 5 – (1) Danışmanlık tedbirleri;

a) Çocuğun ailesi yanında korunmasını sağlamak veya çocuk hakkında verilen tedbir kararlarının
uygulanması sırasında onu ve bakımından sorumlu olan kimseleri desteklemek ya da uygulanması
muhtemel tedbirler hakkında bilgilendirmek amacıyla uygulanır.

b) Bazı sorun alanlarında tek başına riski azaltıcı bir müdahale olarak bazılarında ise, diğer tedbirlerin uygulanmasından önce veya diğer tedbirlerle birlikte, o tedbirlere destek vermek amacıyla uygulanır.

c) Danışmanlık tedbirlerinin kapsamı, çocukların bedensel, zihinsel, psiko-sosyal, duygusal gelişimini desteklemek, okul, aile ve sosyal çevresi ile uyumunu güçlendirmek ve yeteneklerine uygun bir
meslek sahibi olarak hayata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla okul başarısızlığı, okuma yazma
bilmeme, okul devamsızlığı, gibi eğitim sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler ve okul başarısını
artırma; madde kullanımı, davranış bozukluğu, cinsel istismar, ergenlik sorunları, öfke kontrolü, sosyal beceri sorunu, aile içi iletişim problemleri, ailede parçalanma, ailede çocuğun değeri konusunda
yeterli duyarlılığın olmaması, ailenin göçe bağlı sorunları, gibi konularda korunma ihtiyacı olan veya
suça sürüklenen çocuğu, aileyi ve çocuğun bakımından ve eğitiminden sorumlu kişileri bir arada sistematik bir şekilde ele alan, suç ve mağduriyetin tekrarlanmasını engellemek üzere riskleri ve koruyucu önlemleri değerlendiren ve normal gelişimi destekleyen, müdahale eden, psiko-sosyal ve eğitsel
destek hizmetleri olarak uygulanır.
ç) İhtiyaç duyulan danışmanlığın içeriği, sosyal inceleme raporunda belirtilir. Sosyal inceleme
raporu, bu tedbire ihtiyacı ortaya koyan sorun veya durumun gerektirdiği uzmanlığı tarif edici ve bu tedbire ilişkin önerileri açıklayıcı nitelikte düzenlenmelidir.
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DANIŞMANLIK TEDBİRİNİ UYGULAYABİLECEK GÖREVLİLER
Madde 6 – (1) Danışmanlık hizmeti, tedbir kararının içeriği dikkate alınmak suretiyle, mahkeme
tarafından tedbir kararını uygulamakla görevlendirilen kurumda görevli sosyal çalışma görevlilerince yürütülür. Ancak Mahkeme tarafından tedbir kararını uygulamakla kurum yerine kişi görevlendirilmesinin söz konusu olduğu durumlarda Mahkemenin yetki alanı içerisinde bulunan resmi veya
serbest meslek icra eden sosyal çalışma görevlileri görevlendirilebilir. Sosyal çalışma görevlilerinin
bulunmaması halinde ise ilgili mahkeme tarafından resmi veya serbest meslek icra eden aile hekimi,
psikiyatri, pediatri gibi uzmanlık alanlarının yanı sıra tıp alanından mezun olan görevliler ile lisans
eğitimi almış hemşirelik, çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında mesleki eğitim almış kişiler de görevlendirilebilir.
DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEK KURUMLAR

Madde 7 – (1) Danışmanlık tedbiri, Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler tarafından yerine getirilir.

(2) Danışmanlık tedbirinin Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanmasına karar verildiğinde; çocuğun eğitimine devam ettiği veya hakkında danışmanlık tedbirinin yanı sıra eğitim tedbiri kararı verildiği
hâllerde, okulda ya da kurumda bulunan psikolojik danışma ve rehberlik servisince; okulda psikolojik danışman/rehber öğretmen bulunmadığı veya çocuğun herhangi bir okulla ilişiği bulunmadığı
hâllerde ise rehberlik ve araştırma merkezlerince yerine getirilir.
(3) Tedbirin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca uygulanmasına karar verildiği hallerde
kurumca bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılanlar arasından görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından yerine getirilir.
(4) Yerel yönetimlerce uygulanmasına karar verildiği hallerde, bu amaçla açılmış danışmanlık ya da
aile eğitimi hizmeti veren merkezler tarafından yerine getirilir.

(5) Danışmanlık tedbirini yerine getirmekle sorumlu Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler bu hizmeti öncelikle kurumsal kapasiteleri kapsamında
gerçekleştirirler. Kurumsal kapasitelerinin desteklenmesi gerektiği durumlarda ise bu hizmeti danışmanlık ve aile eğitimi alanında hizmet veren sağlık kuruluşları, özel danışmanlık merkezleri, dernek ve vakıflar gibi özel ve resmî kişi, kurum ve kuruluşlarda bulunan, Tebliğin 6 ncı maddesinde
belirtilen nitelikte görevliler tarafından protokol yaparak ya da hizmet satın alma suretiyle de yerine
getirebilirler. Ancak, danışmanlık tedbirinin uygulanması amacıyla verilecek bu hizmetler, sorumlu
Bakanlığın taşra biriminin ya da yerel yönetimin denetiminde yürütülür.
DANIŞMANLIK HİZMETİ KRİTERLERİ

Madde 8 – (1) Danışmanlık hizmeti verecek olan kişilerin konularında meslekî eğitim almış olmalarının yanı sıra yeterliliklerini sertifikaları ya da belgeleri ile belirten ve alanlarında çalıştıklarını hizmet
belgesi ile ispat edenler öncelikli olarak tercih edilir.

(2) Çocuk hakkında danışmanlık tedbirinin yanı sıra diğer tedbirlere ya da denetim altına alınmasına
karar verildiği hallerde, ilgili tedbir kararı ya da denetimi izleyecek, kişi ile danışmanlık hizmetini
verecek kişi aynı olamaz.
(3) Danışmanlık tedbiri, ailenin kararlara katılımını sağlamaya elverişli olacak şekilde, diğer tedbir
kararlarını ya da denetim altına alma kararını izleyen görevliler ile iş birliği içerisinde yerine getirilir.
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(4) Danışmanlık tedbiri kararını yerine getirmekle görevli danışman, kurum veya kuruluşlarca, bu
tedbir kararının yerine getirilmesinde hazırlanacak uygulama plânına esas olmak üzere; Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde
belirtilen bilgi edinme ilkelerine uymak şartıyla sosyal inceleme raporundan yararlanılır.
(5) Danışmanlık tedbiri, hizmetin niteliğine göre haftalık ya da onbeş günlük periyotlarla uygulanmalı, asgari sekiz seans yapılmalıdır. Bu süre sonunda tedbirin devamı konusunda karar verilmelidir.

(6) Danışmanlık tedbirlerinin uygulanması, çocuk, aile veya çocuğun bakımından sorumlu kimseler için hazırlanmış psiko-eğitsel programlar vasıtasıyla yürütülür. Bu programlar, bireysel ve grupla
uygulanabilir nitelikte olmalıdır. Programlar, çocuğun bakımından sorumlu kimseyi, aileyi, çocuğu
tanıma ve değerlendirmeye yönelik olmalı, çocuğun kurumlarla sağlıklı temasını ve sosyal normlarla
uyumunu sağlamayı, çocuğun bakımından sorumlu kimselerin ve ebeveynlerin ise rehberlik edici ve
eğitici potansiyellerini geliştirmeyi hedeflemelidir.
(7) Danışmanın, tayin, nakil, hastalık ile aile veya çocukla gerekli çalışmayı sürdürmesini engelleyecek sorunlar çıkması halinde tedbiri uygulamakla görevli kurum tarafından yeni bir danışman belirlenerek ilgili mahkemeye bildirilir. Eğer danışman mahkeme tarafından kurum dışından görevlendirilmiş ise yerine ilgili mahkeme tarafından yeni danışman atanır.
DANIŞMANLIK TEDBİRİ SÜRECİ

Madde 9 – (1) Danışmanlık tedbiri süreci aşağıdaki hususları içerecek biçimde yapılır:

a) Çocuk, aile, bakmakla yükümlü kişi veya kişiler ile ilgili bilgiler ve dosya bilgileri toplanarak incelenir.
b) Çocuk, aile, bakmakla yükümlü kişi veya kişiler ile tanışılır.

c) Danışman, görev ve sorumlulukları hakkında çocuğu, aileyi, bakmakla yükümlü kişi veya kişileri
bilgilendirir.
ç) Sorunun tarafları olabilecek aile, öğretmen, idareci ve bunun gibi kimselerle görüşülerek
problemin sınırları belirlenir.
d) Çocuğa ve aileye mahkeme kararı ve yükümlülüklerinin tanıtımı, uymama halinde ve devamının
kesilmesinde sonuçları ile aileye çocuğuyla ilgili sorumlulukları anlatılır.

e) Danışmanlık hizmeti ile ilgili bir uygulama planı hazırlanır. Çocuğun ailesinin yanında yaşadığı
durumlarda çocuk ve aile sürece birlikte dahil edilir, ilgili kişilerle de görüşme sağlanır. Çocuğun ailesinin yanında yaşamadığı ve ailesinden uzak olduğu durumlarda ailenin sürecin gelişiminden ve üstüne düşen görevlerden haberdar edilmesi için gerekli önlemler alınarak danışmanlık hizmeti başlatılır. En az, çocukla haftada bir kez, aileyle iki haftada bir kez gerçekleştirilecek görüşmeler planlanır
ve bu plan doğrultusunda takip edilir. Ayrıca duruma göre öğretmen ya da ilgili kişilerle de görüşme
sağlanır.
f) Danışmanlık tedbirinin uygulama sürecinin değerlendirilmesinde kullanılacak izleme kriterleri, bu
hizmeti sunacak danışman tarafından belirlenerek uygulama planında gösterilir.

g) Uygulama planı doğrultusunda üçer aylık periyotlarla sürecin değerlendirmesine ve varsa tedbirin
değiştirilmesine ilişkin öneriyi de içeren rapor; Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen usule
göre mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından, incelettirilmek üzere mahkemeye ulaştırılır.

h) Danışmanlık hizmeti, danışmanın, bu tedbirde istenen amaca ulaşıldığına dair raporu üzerine
mahkeme veya çocuk hâkiminin vereceği kararla sona erer.
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(2) Danışmanlık tedbirlerini uygulayan görevlilerin; mahkeme veya çocuk hâkimine sunulan uygulama planı doğrultusunda yaptıkları işlem ya da görevlerin izlenmesi, tedbirle ulaşılmak istenen amacı
gerçekleştirecek etkinlik ve verimlik için gerekli desteğin sağlanması bu tedbiri yerine getirmekle
yükümlü kurumların sorumluluğundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EĞİTİM
EĞİTİMİN KAPSAMI
Madde 10 – (1) Danışmanlık tedbiri kararlarının uygulanmasında olumlu sonuçların alınması amacıyla bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan görevlilere hizmet içi eğitim programları düzenlenir.
(2) Uzmanlık alanı ne olursa olsun, danışmanlık hizmeti verecek olan görevlilerin bu hizmetin amacı
ile uygulamaları için hazırlanmış programları öğrenme ve uygulama becerileri konusunda hizmet içi
eğitime tabi tutulmaları sağlanır.
(3) Danışmanlık eğitimi, genel ve özel konular olmak üzere iki ana başlık üzerinden en az yüz saat
olmak üzere yapılır;
a) Genel konular;

1 - Danışmanlık tedbirleri tanımı

2 - Çocuk ve aileyi ilgilendiren ulusal ve uluslararası mevzuat
3 - Çocuk ve aileyi koruma ve adalet sisteminin işleyişi
4 - Bireysel ve toplumsal risk faktörleri

5 - Türk toplumu ve ailesinin milli, manevi değerleri ve etik kuralları
6 - Normal ve patolojik durum ile ilgili temel bilgiler

7 - Danışmanlığın sınırları, sevk ve havale mekanizmaları

8 - Ölçme teknikleri, izleme, değerlendirme ve raporlandırma
9 - Kriz ve krize müdahale
10 - İletişim teknikleri

11 - Bireyi tanıma teknikleri

12 - Karar verme, plan yapma, uygulama teknikleri
b) Özel konular;
1- Aile

a) Ailenin yapısal ve işlevsel değerlendirilmesi
b) Aile sistemleri

c) Ana baba tutumları

ç) Aile ve risk faktörleri

d) Ailenin gelişim dönemleri/yaşam döngüsü
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e) Aile içi kriz ve krize müdahale yöntemleri

f) Ana baba rolleri ve olumlu disiplin yöntemleri
g) Aile dinamikleri
ğ) Aile kuramları

h) Aileye müdahale sürecinde danışmanlık
ı) Aile içi şiddet

i) Madde kullanımı ve bağımlılığı

j) Aile bireylerinden birinin hükümlü, yaşlı, özürlü, bağımlı veya süreğen bir hastalığa sahip olması
gibi konular
2 - Çocuk

a) Çocuk ihmal ve istismarı

b) Madde kullanımı ve bağımlılığı

c) Risk grubuna giren çocukların özellikleri
a. Cinsel istismar mağduru çocuklar
b. Şiddet mağduru çocuklar

c. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar
ç) Gelişim dönemleri
a. Bedensel ve cinsel
b. Ahlaki

c. Psiko – sosyal
ç. Bilişsel

d) Ergenlik dönemi sorunları
a. Öfke kontrolü

b. İntihar eğilimi

c. Hayır diyebilme

e) Eğitim sorunlarını değerlendirme ve eğitim danışmanlığı, okul başarısını etkileyen faktörler
a. Hobiler, yetenek ve yeterli olduğu alanların belirlenmesi
b. Mesleğe yöneltme

f) Kimlik oluşturulması, bireyselleşme sürecinin desteklenmesi

g) Ergenin eleştirel düşünme ve karar verme becerisini geliştirme
h) Sosyal beceri kazanma ve toplumsallaşma
ı) Serbest zaman etkinliklerine yönlendirme
i) Akran ilişkileri konusunda bilgilendirme
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j) Girişimciliğinin desteklenmesi

k) Çocuk danışmanlığı uygulama basamakları ve süreçleri
gibi konulardan oluşur.

DANIŞMANLIK EĞİTİMİNİN VERİLME USULÜ
Madde 11 – (1) Eğitim planı ve programı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile üniversite öğretim görevlilerinden oluşturulacak eğitim komisyonu tarafından yıllık olarak hazırlanır ve uygulamaya konulur. Eğitim, tezsiz yüksek lisans ya da
sertifika veya katılım belgesi programları şeklinde verilebilir. Eğitimin süresi, içeriği, uygulanacağı
yerler, eğitimi verecek uzmanlar eğitim planında belirlenir.
(2) Bu Tebliğin 11 inci maddesinde sayılan konularda dört yıllık lisans eğitimleri dışında en az yüz
saat eğitim aldıklarını gösteren sertifika veya belgeye sahip olanlar eğitime alınmazlar. Bu değerlendirme, danışmanlık tedbirini yerine getirmekle yükümlü kurumlar tarafından yapılır.

(3) Eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika ya da katılım belgesi verilir. Sertifika ya da katılım belgesi, danışmanlık tedbirini yerine getirmekle yükümlü kurumlar tarafından verilir.
(4) Danışmanlık eğitimlerini tamamlayarak danışmanlık hizmetlerini sürdüren görevlilerin bu eğitimi izleyen her yıl için üç günden az olmamak, en geç üçer yıllık aralarla tekrarlanmak üzere danışmanlık eğitimi konularında hizmet içi eğitime tabi tutulmaları esastır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
SEKRETERYA
Madde 12 – (1) Eğitim komisyonunun oluşumu, eğitim plan ve programları ile materyalinin hazırlanmasının sekreterya hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığınca yerine getirilir.
DANIŞMANLIK HİZMETİNİ VEREBİLECEK KİŞİLERİN BİLDİRİMİ

Madde 13 – (1) Danışmanlık hizmeti verebilecek kişilerin listeleri, alanları ve kurumları da belirtilmek suretiyle tedbiri yerine getirmekle sorumlu kurumların taşra birimleri tarafından, il ve ilçelerdeki koordinasyon makamlarına, mahkeme veya çocuk hâkimlerine bildirilir.
YÜRÜRLÜK

Madde 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı birlikte yürütür.
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AB’nin finansal, UNICEF’in teknik desteğinde Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisi paydaşlığında yürütülen “Çocuklar için Adalet” Projesi;
1. Adil yargılama hakkının yaşama geçirilmesi, çocukların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi ve özgürlüklerinden
yoksun bırakılmalarına son çare olarak başvurulması ilkeleri çerçevesinde çocuk adalet sisteminde çocuk haklarının korunmasını,
2. Çocuk adalet sistemi çalışanları için uzmanlaşmış ve kurumsallaşmış bir hizmet içi eğitim programının hazırlanmasını,
3. Özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) çerçevesinde bireye
özel rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasını,
hedeflemektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Bu yayın Avrupa Birliği'nin desteğiyle üretilmiştir.
Yayın içeriği tamamen yazarlarının sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşleri olarak gösterilemez.

