ÖNLEME

FARK ETME

BİLDİRME

Çocuğun şiddete maruz kaldığından şüphelenildiği
durumlarda bunun çocuğun korunmasından sorumlu kurumlara
bildirmesini sağlamak Devletin sorumluluğu, çocukla çalışanların
ve herkesin görevidir.
M2

Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla
çalışanların görevlerindendir.
M1

Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu fark etmek
Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir.

M2

Sosyal Hizmet Merkezleri

M9

M10

M2

M3

M12

T1

M12

Aile Hekimliği

M4

M5.1

M14

T1

M15

M3

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa)
Sosyal Hizmet Merkezleri

T2

M12

M13

M14

T1

İYİLEŞTİRME

Bir çocuğun şiddete maruz kaldığı şüphesi doğduğunda
buna müdahale etmek ve çocuğun korunmasını sağlamak
Devletin sorumluluğu, çocuğun korunmasından ve suçluların
kovuşturulmasından sorumlu kurumların görevidir.
M2

Bir çocuğun şiddete maruz kaldığı anlaşıldığında, şiddet
uygulayanın cezalandırılması ve şiddete maruz kalanın tedavisi
Devletin sorumluluğu, çocuğun korunmasından ve suçluların
kovuşturulmasından sorumlu kurumların görevidir.

M3

Sağlık Bak. Çocuk İzlem Merkezleri / Hastaneler

M19

M20

M2

M16

T3

M14

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

M14
M5.2

M5.3

M16

M16

Adli Tıp Kurumu

T4

M16

M7

İl Sağlık Müdürlükleri

T4

M28

• Hastane

T2

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

M28

T3

M7

M28

• Okul • RAM

T3
M14

T3

T1

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri

Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri

M8

M11

M40

T1

T6

T6

Değerlendirmeler (Sf. 5)

KOORDİNASYON / PLANLAMA

DENETİM / İZLEME – DEĞERLENDİRME

M12

M12

M17

M22

Çocuk Mahkemesi (çocuğun korunması)

T4

M23 M27.2

Belediyeler

T4

T5

M16

M16

T5

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri
Barolar

T5

Ceza Mahkemesi (failin cezalandırılması)

M39

M24

M25

M27

M28

T6

T4

Ceza İnfaz Kurumları

T4

M17

Aile Mahkemesi M27.1 M27.3 M27.4

T4

Denetimli Serbestlik Şube Müdürlükleri
Kolluk

M12

M16

M18

Kolluk

T5

M16

M17

M21

T5

Mülki Amir

M27.5

T5

Kolluk

Değerlendirmeler (Sf. 6)

Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu

Kamu Denetçiliği Kurumu

M16

M14

Noktalı çizgiler hizmetin her yerde mevcut olmadığını göstermektedir.

Aile Danışma Merkezleri

M6

M26

T4

Cumhuriyet Savcılıkları
Halk Eğitim Merkezleri

T1

T3
M14

Rehberlik Araştırma Merkezleri

M28

• BSRM • Yurt - Yuva • Koruyucu Aile • Evlat Edindirme
• Aile Danışmanlığı • Ayni - Nakdi yardım
• Denetim kararlarının yerine getirilmesi

Üniversite Tıp Fak. Çocuk Koruma Merkezleri

T3

M3

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa)
Sosyal Hizmet Merkezleri

T2

T2
M14

Okullar

M13

MÜDAHALE ETME

M33

M30

M31

Değerlendirmeler (Sf. 7)

Sosyal Hizmet Komisyonu

İnsan Hakları Kurumu

M34

M32

Kalkınma Bakanlığı

İl – İlçe İnsan Hakları Kurulları		

M35

Değerlendirmeler (Sf. 9)

Değerlendirmeler (Sf. 11)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

M36

Anayası Mahkemesi

M38

TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi

Değerlendirmeler (Sf. 11)

M37

T5

Değerlendirmeler (Sf. 10)

M29

T4

İŞLEYİŞ

ÖNLEME

Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla
çalışanların görevlerindendir.
M1

M2

Doğrudan Önleme ile Görevlendirilmiş Kurumlar

 Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 Sosyal Hizmet Merkezleri

T1

M9

T1

M10

Önlemeye Yönelik Hizmetler
Sağlık Hizmetleri

 Aile hekimliği
 Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı
M4

T2

(0–6 yaş)

Çocuklara Yönelik Eğitim Hizmetleri

 Okullar
 Erken Uyarı Sistemi Kurulması Projesi
 Devamsızlığın İzlenmesi Projesi
 Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi
 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
M5.1

T3

T3

M5.2

 Rehberlik Araştırma Merkezleri

M5.3

T3

Aileye Yönelik Eğitim ve Destek Hizmetleri

 Halk Eğitim Merkezleri

T3

M6

 Aile Danışma Merkezleri

M7

T1

 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Sosyal Güvenlik Hizmetleri

 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri
 Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri
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M40

T6

M11

T6

M8

T1

Değerlendirme
• Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesiyle doğrudan görevlendirilmiş sadece iki
kurum bulunmaktadır. Diğer kurumlar da önlemeye yönelik hizmetler sunmaktadır ancak doğrudan bu konuda görevlendirilmemişlerdir.

• Ülke genelinde 400’ü aşkın kurulması planlanan Sosyal Hizmet Merkezleri
henüz birkaç ilde pilot uygulama aşamasındadır. Bu merkezlerin çocuğa
yönelik şiddetin önlenmesi ile doğrudan görevlendirilmiş tek hizmet birimi
olduğu göz önüne alındığında bu alanda önemli bir boşluk olduğu söylenebilir.

• Ülke genelinde yaklaşık 21,000 aile hekimi görev yapmaktadır. Buna göre
4,000 kişiye bir aile hekimi düşmektedir. Bunun yanında, nüfus kaydı
olmayan, mevsimlik işçilik yüzünden aileleriyle birlikte sürekli seyahat
etmek zorunda olan veya coğrafi olarak ulaşılması zor yerlerde ikamet eden
çocuklar sağlık hizmetlerinden düzenli olarak yararlanamamaktadır.

• Çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik okullarda uygulanmakta olan
bazı projeler bulunmaktadır. Ancak önlemeye yönelik kapsamlı, sistematik
ve standart bir uygulama bulunmamaktadır.

• Çeşitli kurumlar tarafından ailelere yönelik eğitim ve destek hizmetleri
sunulmaktadır. Ancak bu hizmetlere erişim kısıtlıdır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aile eğitimi kurslarının verilmeye başlandığı 1993 yılından
bu yana 700 bin ebeveyne ulaşılabilmiştir. Türkiye’de yaklaşık 25 milyon
çocuk olduğu düşünüldüğünde bu hizmetin oldukça sınırlı olduğu görülmektedir.
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FARK ETME

M2
M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu fark etmek Devletin
sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir.

Doğrudan Fark Etme ile Görevlendirilmiş Kurumlar

 Sosyal Hizmet Merkezleri

M12

M13

T1

Fark Etme Sorumluluğu Olanlar

 Aile hekimleri / Doktorlar
 Öğretmenler

M14

T3

M16

 Diğer kamu çalışanları

M14

M16

 Cumhuriyet Savcılıkları

M14

M16

 Mahkemeler
 STK’lar

M14

M14

M16

T4

T4

T7

 Çocuğun bakımından sorumlu kimseler
 Mahalli mülki amirler ve muhtarlar
 Belediye Zabıtaları

M12

M16

M12

M16

M18

M16

T5

 Akraba, komşu vd. yetişkinler
 Kolluk

M12

M14

M17

T5

Değerlendirme
• Sosyal hizmet merkezleri dışındaki kurumlar bakımından çocuğa yönelik
şiddeti fark etme yükümlülüğü düzenlenmemiştir. Bildirme yükümlülüğü
düzenlemesinden, fark etme yükümlülüğü olduğu sonucu dolaylı olarak
çıkarılmaktadır.

• Sosyal hizmet merkezleri için düzenlenen fark etme yükümlülüğünün uygulanması için bir mekanizma öngörülmemiştir.

• Bu yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlayacak operasyonel düzeyde

koordineli bir hizmet sunumunu öngören bir Merkezi Koordinasyon kararı
bulunmakta ancak buna yönelik uygulama bulunmamaktadır.
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BİLDİRME

M2
M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığından şüphelenildiği durumlarda bunun
çocuğun korunmasından sorumlu kurumlara bildirmesini sağlamak Devletin
sorumluluğu, çocukla çalışanların ve herkesin görevidir.

Bildirimi Alma Yükümlülüğü Olan Kurumlar

 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri / (varsa) Sosyal Hizmet
Merkezleri

M12

M13

M14

T1

 Cumhuriyet Savcılıkları
 Barolar
 Kolluk

M16

M17

M22

T4

M39

M16

M17

M21

T5

Bildirim Yapılabilen Diğer Kurumlar

 Sağlık Bakanlığı Çocuk İzlem Merkezleri / Hastaneler

M19

M20

T2

Değerlendirme
• Bildirim yükümlülüğü Çocuk Koruma Kanunu ve Sosyal Hizmetler Kanunu’nda
genel bir yükümlülük olarak, Türk Ceza Kanunu’nda ise bir suç olarak
düzenlenmektedir. Ancak özel hayatın gizliliği ve korunma ihtiyacını gözetir
biçimde hangi durumların, nasıl bildirileceğine ilişkin bir düzenleme
bulunmamaktadır.

• Kolluk ve sosyal hizmet bildirimleri arasındaki ilişkinin düzenlenmemiş
olması, özellikle suç sayılan niteliğe haiz istismar vakalarında bildirimin
kolluğa yapılması veya kolluğa yönlendirilmesine neden olmaktadır. Kolluk
müdahalesinin de mağduru ürkütücü niteliğinden ötürü bildirimi caydırıcı,
müdahaleyi de yetersiz hale getirebilmektedir.

• Çocuk İzlem Merkezleri sadece cinsel istismar mağdurlarına yöneliktir ve
henüz Türkiye’de yaygın olarak hizmet vermemektedir.
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MÜDAHALE ETME

M2
M3 Bir çocuğun şiddete maruz kaldığı şüphesi doğduğunda, buna müdahale
etmek ve çocuğun korunmasını sağlamak Devletin sorumluluğu, çocuğun
korunmasından ve suçluların kovuşturulmasından sorumlu kurumların görevidir.

Acil Koruma

 Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri / (varsa) Sosyal Hizmet
Merkezleri

M12

T1

M13

Delil Toplama

 Cumhuriyet Savcılıkları





M22

T4

Çocuk Büroları Savcılıkları
Aile İçi Şiddet Bürosu
Görüşme Odalarının Oluşturulması Projesi
Çocuk Bürolarının Güçlendirilmesi Projesi

 Kolluk

M21

T5

Raporlama

 Sağlık Bakanlığı Çocuk İzlem Merkezleri / Hastaneler
 Üniversite Tıp Fakülteleri Çocuk Koruma Merkezleri
 Adli Tıp Kurumu

M26

M19

T2

M20

T4

Karar Vermeye Yetkili Makamlar

 Çocuk Mahkemeleri (çocuğun korunmasına yönelik tedbirler)
M23 M27.2

T4

 Ceza Mahkemeleri (failin yargılanması ve cezalandırılması)
 Çocuğun ifadesinin alınması sırasında yanında uzman
bulundurulması

M24

 Video kaydı yapılması

M25

 Aile Mahkemeleri (çocuğun korunmasına yönelik tedbirler)
M27.1 M27.3 M27.4

T4

 Mülki Amirler
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M27.5

T5

M27

T4

Değerlendirme
• Kamu vesayeti kurumunun bulunmaması nedeniyle vesayet makamı ile

bakım veren makam aynı olduğu için etkin bir koruma sağlanamamaktadır.

• Çocuk İzlem Merkezleri sadece cinsel istismar mağdurlarına yöneliktir ve

henüz Türkiye’de yaygın olarak hizmet vermemektedir. Her tür istismar
vakası ile tanı, tedavi ve izlem amacıyla çalışan Çocuk Koruma Merkezleri
ise benzer şekilde henüz sadece 8 ilde faaliyet göstermektedir.

• Adliyelerde görüşme odalarının oluşturulmasına yönelik bir proje uygu-

lanmakta olmakla birlikte, halen video kaydı alınmasına uygun ifade alma
odaları (aynalı odalar) bulunmamaktadır.

• Çocuk mahkemelerinin sayısının kısıtlı olması dava sürelerinin uzun olma-

sına neden olmaktadır. 2012 yılında çocuk mahkemeleri için ortalama yargı
süresi 298 gündür.

• İfade alımı sırasında çocuğun yanında uzman bulundurulmakta, ancak bu uzmanların sahip oldukları nitelikler ve sundukları hizmet yetersiz kalmaktadır.
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İYİLEŞTİRME

M2
M3 Bir çocuğun şiddete maruz kaldığı anlaşıldığında, şiddet uygulayanın
cezalandırılması; şiddete maruz kalanın tedavisi Devletin sorumluluğu; çocuğun
korunmasından ve suçluların kovuşturulmasından sorumlu kurumların görevidir.

Mağdura Yönelik Hizmetler

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri / (varsa) Sosyal
Hizmet Merkezleri M28 T1
 Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri
 Yurt – yuva
 Koruyucu Aile
 Evlat Edindirme
 Aile Danışmanlığı
 Denetim kararlarının yerine getirilmesi
 Ayni – nakdi yardım

 İl Sağlık Müdürlükleri
 Hastaneler
 İl Milli Eğitim Müdürlükleri
 Okullar
 Rehberlik Araştırma Merkezleri
 Belediyeler
M28

T2

M28

M28

M7

T3

T5

Faaliyetleri yok.

 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri

M28

T6

Faaliyetleri yok.

Faile Yönelik Hizmetler

 Ceza İnfaz Kurumları

T4

Mağdura ve Faile Yönelik Hizmetler

 Denetimli Serbestlik Şube Müdürlükleri
 Kolluk

M29

T4

M37

Değerlendirme
• Belediyelerin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin çocukların

korunmasına yönelik tedbirleri yerine getirecek herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

• Çocukların korunmasına yönelik tedbirlerin uygulamasında kurumlar arası

koordineli bir çalışma bulunmamakta, bu da koruma hizmetlerinin etkin bir
şekilde sağlanamamasına neden olmaktadır.
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KOORDİNASYON / PLANLAMA

 Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu
 Çocuk Koruma Stratejisi (2011 – 2015)
 Sosyal Hizmet Komisyonu
 Çocuk Hakları Stratejisi (2012 - 2016)
 Kalkınma Bakanlığı
 Kalkınma Planları
M30

M31

M32

Değerlendirme
• Planlama için gerekli verileri toplamaya yönelik bir sistem bulunmamaktadır.
• Uygulama düzeyinde işbirliği ve eşgüdümü sağlayacak hizmet modelleri ve

kurumlar arası güvenlikli ve insan hakları hukukuna uygun bir veri paylaşım
sistemi bulunmamaktadır.

• Çocuk hakları ve çocuk koruma stratejileri ve kurulları arasında sistematik
ve kurumsal bir ilişki bulunmamaktadır.

DENETİM / İZLEME-DEĞERLENDİRME






Kamu Denetçiliği Kurumu
İnsan Hakları Başkanlığı

M33

M34

İl - İlçe İnsan Hakları Kurulları

M35

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı M36
 BM Çocuk Hakları Sözleşmesi İzleme Raporları

 Anayasa Mahkemesi
 TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi
M38

Değerlendirme
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Kanunla verilen görev Çocuk Hakları

Sözleşmesi’nin uygulanmasının izlenmesine ilişkindir. Her alanda somut hak
ihlallerini izlemeye yönelik bir faaliyeti bulunmamaktadır.

• İnsan Hakları Başkanlığı, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının çocuk hakları

alanında uzmanlaşmış ve bu alana özgü çalışmakla görevlendirilmiş kurumsal birimleri bulunmamaktadır.

• Bağımsız denetim mekanizması olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu ile

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru gibi olanaklar çocuklar ve onlarla
çalışanlar tarafından yeterince bilinmemektedir. Ayrıca bireysel başvurunun
harca tabi olması, çocukların başvurularını güçleştirmektedir.
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MEVZUAT

M1

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Madde 19 1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, çocuğun ana - babasının ya da onlardan
yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya
suistimale, ihmal ya da ihmalkar muameleye, ırza geçme dahil her türlü
istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal,
eğitsel bütün önlemleri alırlar.
...
M2

TC Anayasası (1983)
I. Ailenin korunması ve çocuk hakları
Madde 41 - …
Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.
M3

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Madde 19 - …
2. Bu tür koruyucu önlemler; burada tanımlanmış olan çocuklara kötü muamele olaylarının önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili makama
havale edilmesi, soruşturulması, tedavisi ve izlenmesi için gerekli başkaca yöntemleri ve uygun olduğu takdirde adliyenin işe el koyması olduğu
kadar durumun gereklerine göre çocuğa ve onun bakımını üstlenen kişilere, gereken desteği sağlamak amacı ile sosyal programların düzenlenmesi için etkin usulleri de içermelidir.
M4

Aile Hekimliği Kanunu (5258 - 24/11/2004)
Tanımlar
Madde 2 - Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci
basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve
hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir
mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve
tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının
öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir.
Aile sağlığı elemanı; aile hekimi ile birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sağlık
memuru gibi sağlık elemanıdır.
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M5.1

Milli Eğitim Temel Kanunu (1739 - 14/06/1973)
A) Okul öncesi eğitimi
I - Kapsam
Madde 19 - Okul öncesi eğitimi, mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar.
Bu eğitim isteğe bağlıdır.
II - Amaç ve görevler
Madde 20 - Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,
1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak;
2. Onları ilk öğretime hazırlamak;
3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir
yetişme ortamı yaratmak;
4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.
...
B) İlköğretim
I - Kapsam
Madde 22 - Mecburi ilköğretim çağı 6 - 13 yaş grubundaki çocukları kapsar.
Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.
II - Amaç ve görevler
Madde 23 - İlköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına
ve temel ilkelerine uygun olarak,
1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri,
davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun
olarak yetiştirmek;
2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.
3. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu
açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı
konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli
çalışmalar yapılır.
...
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C) Orta öğretim
I - Kapsam
Madde 26 - Ortaöğretim, ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya
yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir.
II - Ortaöğretimden yararlanma hakkı
Madde 27 - İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkanlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir.
III - Amaç ve görevler
Madde 28 - Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,
1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür
vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda
bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,
2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de
yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.
Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.
...
M5.2

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
(RG 28296 - 18/05/2012)
Tanımlar
Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
….
n) Özel eğitim ve rehabilitasyon: Dil ve konuşma güçlüğü, zihinsel, fiziksel,
duyusal, sosyal, duygusal ve davranış problemlerine sahip engelli bireylerin engellilik hâlini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye
indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak ve topluma
uyumlarını sağlamak, temel öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam ve
mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmaların tümünü,
o) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi: Özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda
destek eğitimine ihtiyacı olduğu belirlenen engelli bireylere destek eğitimi hizmeti veren özel öğretim kurumunu,
16

ö) Engelli birey: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim
yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren görme, işitme, dil ve konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik
veya ruhsal engelli olan bireyleri,
...
ifade eder.
Özel eğitim okullarında verilen eğitim hizmetlerinin amacı ve okulun birimleri
Madde 4 - (1) Özel eğitim okulunun amacı; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve
temel ilkeleri doğrultusunda, engelli bireylerin;
a) İlgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda, genel ve meslekî eğitim görme haklarını kullanabilmelerini,
b) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici bireyler olarak yetişmelerini,
c) Öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırlanan programlarla; zihinsel, fiziksel, işitsel, görsel, sosyal, duygusal, dil ve konuşma güçlüğü ve
davranış problemlerini azaltmak, öz bakım, bağımsız yaşam ve işlevsel
akademik becerilerini geliştirmek, kendi kendilerine yeterli bir duruma
gelmelerini ve topluma uyumlarını,
ç) Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel, araç ve gereç kullanarak; ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda
üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını, sağlamaktır.
……
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde verilen eğitim hizmetlerinin
amacı
Madde 5 - (1) Merkezin amacı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda
belirtilen Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda;
a) Engelli bireylerin Bakanlıkça belirlenmiş destek eğitim programları ile
özel yöntem, personel, araç ve gereç kullanarak ilgileri, ihtiyaçları, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda hayata hazırlanmasını,
b) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen ve çevresine uyum sağlayabilen üretici
bireyler olarak yetişmelerini,
c) Dil ve konuşma güçlüğü ile zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal
ve davranış problemleri olan engelli bireylerin engellilik hâlinin ortadan
kaldırılmasını ya da etkilerinin en az seviyeye indirilerek yeteneklerinin
en üst seviyeye çıkarılması ve topluma uyumlarının sağlanması, temel
öz bakım becerilerinin ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesini,
sağlamak için destek eğitimi çalışmaları yapmaktır.
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M5.3

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliği (RG 24376 - 17/4/2001)
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı
Madde 6 - Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini
gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst
düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına
ve geliştirmelerine yöneliktir.
Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir.
M6

Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
(RG 27587 - 21/05/2010)
Merkezlerin görevleri
Madde 7 - (1) Merkezlerde yaygın eğitimin amaç ve ilkeleri doğrultusunda
aşağıdaki görevler yürütülür:
…..
ğ) Bakanlığa bağlı olmayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak özel eğitim gerektiren bireyler, koruma altındaki bireyler, sokakta çalışan veya
yaşayan çocuklar, değişik sektörlerde çalışan sektörler, tedavi altındaki
madde bağımlıları, tutuklu ve hükümlüler, rehabilitasyon merkezleri ile
hastanede yatan kişilere kurs ve etkinlikler düzenlemek.
...
ı) Aileyi geliştirmeye yönelik olarak çocuk psikolojisi, bakımı, gelişimi; ergenlik ve gençlik psikolojisi; ev yönetimi, aile iletişimi ve benzeri konularda eğitim etkinlikleri düzenlemek; anne -babalara çocuk eğitimiyle ilgili
uygulamalı kurslar düzenlemek ve bu kursiyer çocuklarının yararlanabileceği çocuk bakım ve oyun odaları oluşturmak.
...
M7

Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği
(RG 28401 - 04/09/2012)
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel
kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan aile danışma merkezlerinin
personel ve hizmet standardı, etik kuralları, ücret tarifeleri, açılması ve kapatılması işlemleri, faaliyetleri, denetimleri ve diğer hususlara ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
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M8

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (3294 - 29/05/1986)
Amaç
Madde 1 - Bu Kanunun amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda
bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye
kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.
Kapsam
Madde 2 - Fakrû zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve
gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve
öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken
duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir.
Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
60ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanun gereği ödedikleri katılım payları bu Kanun kapsamındadır. Ancak yıl içinde ödenen tutarlar,
takip eden yılda Hazine tarafından Fona geri ödenir.
...
M9

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname (633 - 03/06/2011)
Görevler
Madde 2 - (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevleri şunlardır:
...
c) Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini
temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
....
M10

Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği (RG 28554 - 09/02/2013)  
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere
ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danış19

manlık odaklı sosyal hizmetlerin, hizmete erişim kolaylığı esasıyla bir arada
ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler,
sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunulduğu, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerinin, kuruluş ve
işleyişine, yürütecekleri hizmetlere ilişkin usul ve esaslar ile merkezde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alan taraması: Kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgiler de dikkate alınarak sosyal hizmet faaliyet ve uygulamalarından yararlanacak aile ve
bireylerin tespiti ile sosyal sorunların analizi amacıyla gerçekleştirilen
veri ve bilgi toplama faaliyetini,
...
ı) Risk haritası: Alan taraması ile elde edilen ve paydaş kurumlardan sağlanan veri ve bilgilere dayalı olarak oluşturulan ve sosyal hizmet desteği
sağlanmasını gerektiren konular bakımından sosyal risklerin; konular,
gruplar ve yerleşim alanları itibarıyla ayrı ayrı gösterildiği, puanlama
usul ve esasları kılavuz ile belirlenen ve merkez tarafından her yıl güncellenen haritayı,
...
ifade eder.
Merkezlerin görevleri
Madde 7 - (1) Merkezlerin görevleri şunlardır:
a) Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal
hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları
ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
b) Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; çocuklara
ve gençlere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlamak.
.....
e) Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla
aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal ekonomik desteklerle güçlendirmek.
....
ı) Birey ve ailelere yönelik eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, konferans,
seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek; kültür ve sanat faaliyetlerini
gerçekleştirmek.
i) Alan taramasında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları ilgili
uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesine ve
yeni hizmet modellerinin oluşturulmasına yardımcı olmak.
...
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M11

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun (3146 - 09/01/1985)
Görev
Madde 2 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının
sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,
...
i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,
j) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak,
k) Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi
için gerekli tedbirleri almak,
...
m) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,
...
M12

Sosyal Hizmetler Kanunu (2828 - 24/05/1983)
Tespit ve inceleme
Madde 21 - Kurum, korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli ve yaşlılar ile sosyal hizmetlere muhtaç diğer kişileri tespit ve incelemekle
görevlidir.
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.

M13

Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği (RG 28554 - 09/02/2013)  
Merkezlerin görevleri
Madde 7 - (1) Merkezlerin görevleri şunlardır:
...
f) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç birey ve ailelerin tespit edilmesini, desteklenmesini ve gerekli hizmetlere yönlendirilmesini sağlamak.
...
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M14

Çocuk Koruma Kanunu (5395 - 03/07/2005)
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.
M15

Türk Ceza Kanunu (5237 - 26/09/2004)
Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
Madde 280 1. Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta
gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
2. Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.
M16

Türk Ceza Kanunu (5237 - 26/09/2004)
Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
Madde 279 1. Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde
bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2. Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
M17

Türk Ceza Kanunu (5237 - 26/09/2004)
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
Madde 98 1. Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşul22

ların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile
cezalandırılır.
2. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla
kişinin ölmesi durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
M18

Çocuk Koruma Kanunu (5395 - 03/07/2005)
Kolluğun çocuk birimi
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.
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.
M19

Başbakanlık Genelgesi (2012/20)
...
Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak; çocuk istismarının önlenmesi
ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil
örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin
etmek üzere; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler/kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) kurulması ve bu merkezlerin işleyişinin Sağlık
Bakanlığınca koordine edilmesi gerekli görülmüştür.
...
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M20

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Daire Başkanlıkları Yönergesi
EK - 4
3. Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanlığı
...
h) Çocuk istismarı ve ihmali gibi travmatik yaşantıların önlenmesi, erken müdahale edilmesi ve psikiyatrik rehabilitasyonu konusunda projelerin geliştirilmesi, Çocuk İzlem Merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması, personel eğitimi de dahil olmak üzere kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek.
...
M21

Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu (2559 - 04/07/1934)
Madde 1 - Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini
temin eder.
Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet
eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar.
M22

Çocuk Koruma Kanunu (5395 - 03/07/2005)
Cumhuriyet savcılığı 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 görevleri
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.
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M23

Çocuk Koruma Kanunu (5395 - 03/07/2005)
Mahkemelerin 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.
Mahkemelerin görevi
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.
Sosyal çalışma görevlileri
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 ça25

lışanlar 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 çalışma görevlilerinin görevleri
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.
(3) Sosyal çalışma görevlilerinin, görevleri sırasında yaptıkları ve hâkim tarafından takdir edilen masrafları Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden ödenir.
M24

Ceza Muhakemesi Kanunu (5271 - 04/12/2004)
Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi
Madde 236 1. Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin
hükümler uygulanır.
2. İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça
ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir.
Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller
saklıdır.
3. Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş
olan diğer mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler uygulanır.
M25

Ceza Muhakemesi Kanunu (5271 - 04/12/2004)
Tanıkların dinlenmesi
Madde 52 1. Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir.
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2. Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin belirlenmesine ilişkin hâllerde birbirleri ile ve şüpheli
ile yüzleştirilebilirler.
3. Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir.
Ancak; mağdur çocukların, duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve
tanıklığı maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunlu olan kişilerin tanıklığında bu kayıt zorunludur.
4. Üçüncü fıkra hükmünün uygulanması suretiyle elde edilen ses ve görüntü kayıtları, sadece ceza muhakemesinde kullanılır.
M26

Adli Tıp Kurumu Kanunu (2659 - 14/04/1982)
İhtisas Kurullarının Görevleri
Madde 16 ….
f) Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu: Genel ahlak ve aile düzeni aleyhine işlenen cürümler¸ nesep cürümleri¸ çocuk düşürme veya düşürtme cürümleri¸ Türk Ceza Kanununun 53¸ 54¸ 55 ve 57 nci
maddeleri ile 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasının dışındaki hususlar ve cinsel iktidar tespiti ile fiile karşı koyup koyamayacağı hususlarının tespitine ve yaş belirlemesine ilişkin işlemler
hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.
M27

Çocuk Koruma Kanunu (5395 - 03/07/2005)
Kamu görevlisi
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.
M27.1

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
(4787 - 09/01/2003)
Aile mahkemelerinin kuruluşu
Madde 2 - Aile mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak her ilde ve merkez nüfusu yüzbinin
üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak
üzere kurulur. Aile mahkemelerinin yargı çevresi, kurulduğu il ve ilçenin
mülkî sınırlarıyla belirlenir. Ancak yargı çevresi, Adalet Bakanlığının teklifi
üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca değiştirilebilir.
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Gerektiğinde birinci fıkradaki usule göre bir yerdeki aile mahkemesinin birden
çok dairesi kurulabilir. Bu durumda daireler numaralandırılır. Aile mahkemesi
kurulamayan yerlerde bu Kanun kapsamına giren dava ve işlere, Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesince bakılır.
Aile mahkemelerinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunur.
Aile mahkemelerinin görevleri
Madde 4 - Aile mahkemeleri, aşağıdaki dava ve işleri görürler:
1. 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun İkinci Kitabı
ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve
işler,
2. 20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku
Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,
3. Kanunlarla verilen diğer görevler.   
Aile mahkemeleri bünyesinde bulunan uzmanlar
Madde 5 - Her aile mahkemesine,
1. Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek,
2. Mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek,
3. Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak,
üzere Adalet Bakanlığınca, tercihan; evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar arasından,
birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanır.
Bu görevlilerin bulunmaması, iş durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında hukukî veya fiilî herhangi bir engel bulunması ya da başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması hallerinde, diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar veya serbest meslek icra edenlerden yararlanılır.
Bu uzmanlar, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununda düzenlenen hâkimin reddi sebeplerine göre reddolunabilir.
M27.2

Çocuk Koruma Kanunu (5395 - 03/07/2005)
Koruyucu ve destekleyici tedbirler
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;
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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,
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 destekleyici tedbir kararı alınması
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.
29

(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.
M27.3

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
(4787 - 09/01/2003)
Koruyucu, eğitici ve sosyal önlemler
Madde 6 - Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren konularda:
1. Yetişkinler hakkında;
a) Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak, gerektiğinde uzlaştırmaya,
b) Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî
yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya,
c) Resmî veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine
veya benzeri yerlere yerleştirmeye,
d) Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna
vermeye,
2. Küçükler hakkında;
a) Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya,
b) Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya
resmî ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus
kuruma yerleştirmeye,
c) Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya,  
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d) Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye,
karar verebilir.
Aile mahkemesince verilen bu kararların takip ve yerine getirilmesinde 5
inci maddeye göre atanan uzmanlardan biri veya birkaçı görevlendirilebilir.
Bu kararlara uyulmaması halinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
113/A maddesi uygulanır.
M27.4

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
(6284 - 08/03/2012)
Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
Madde 4 - (1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki
koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:
a) İşyerinin değiştirilmesi.
b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri
belirlenmesi.
c) 	 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların
varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin
önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve
5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer
bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.
Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları
Madde 5 - (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:
a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama
veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve
müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa,
kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması
ya da tümüyle kaldırılması.
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d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile
yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa
teslim etmesi.
ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan
kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının
olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.
(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve
(d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir.
Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü
içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde
onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.
(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici
tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka
ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.
(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda
bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz
önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.
M27.5

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
(6284 - 08/03/2012)
Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
Madde 3 - (1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki
tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülkî
amir tarafından karar verilebilir:
a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde
veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.
b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması.
c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık
hizmeti verilmesi.
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ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen
geçici koruma altına alınması.
d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına
katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık
süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle
kreş imkânının sağlanması.
(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri
evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî
amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırksekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.
M28

Çocuk Koruma Kanunu (5395 - 03/07/2005)
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.
….
M29

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu (5402 - 03/07/2005)    
Müdürlüğün görevleri
Madde 11 - (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır:
a) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri ile hükümden ve salıverilmeden sonra bir denetim planı
çerçevesinde yerine getirmek.
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b) Çocuk mahkemeleri ile aile mahkemelerine denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetleri alanında gözetim esaslarına göre yardımda
bulunmak.
c) Kanunlarla öngörülen denetimli serbestlik tedbirine ilişkin görevleri
yapmak.
Koruma kurullarının görevleri
Madde 17 - (1) Koruma kurullarının görevleri şunlardır:
a) Müdürlüklerden iletilen suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların çözümü ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında,
sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve
kredi sağlanmasında, işyeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve
karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak, çocuk ve
genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak, diğer
hükümlülere bu konuda yardımcı olmak.
...
M30

Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik (RG 26386 - 24/12/2006)
Merkezi Koordinasyon
Madde 19 1. Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların
koordinasyonu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca sağlanır.
2. Koordinasyonun sekretarya hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
3. Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların
koordinasyonunu sağlamak üzere 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,
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü ile 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.
...
M31

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (633 - 03/06/2011)
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 8 - (1) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
...
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ç) Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimi
için gerekli önleyici ve telafi edici mekanizmaları oluşturmak ve uygulamaya koymak.
...
M32

Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği (RG 28554 - 09/02/2013)
Sosyal hizmet komisyonu oluşturulması
Madde 8 - (1) Komisyon, müdür veya müdür tarafından görevlendirilen yardımcısının başkanlığında, merkezde çalışan farklı birim ve branşlardaki personelden oluşturulur.
(2) Komisyon, müdürün teklifi ve il müdürünün onayı ile başkan dâhil en az
üç, en fazla yedi kişiden oluşturulur. Komisyona asil üye sayısını aşmamak üzere yedek üye görevlendirilir.
(3) İhtiyaç halinde birden fazla komisyon oluşturulabilir.
(4) Komisyon, haftada en az bir kez toplanır. İhtiyaç duyulması halinde müdürün çağrısıyla daha fazla sayıda toplantı yapılabilir.
Komisyonun görev ve yetkileri
Madde 9 - (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Hizmet bölgesinin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ile alan tarama sonuçları ve risk haritasını esas alarak merkezin hizmet politikasını belirlemek.
b) Birimlerden yönlendirilen birey ve ailelere uygulanacak hizmeti belirlemek, uygulanan hizmetin devamına, değiştirilmesine ve sonlandırılmasına karar vermek.
c) Koruyucu aile ve sosyal ekonomik destek hizmetlerine ilişkin karar vermek, evlât edinme işlemlerini yürütmek.
ç) Yatılı kuruluşlara yönlendirilecek kişilerin kabulüne veya hizmetin sonlandırılmasına karar vermek.
d) Merkez tarafından verilmekte olan hizmetlere yönelik olarak yapılan itiraz, ihbar ve şikâyetleri değerlendirerek karar vermek.
e) Merkezin faaliyetlerine yönelik projeleri hazırlamak ve yürütmek.
f) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak, çalışmaları izlemek ve raporlamak.
M33

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu (6328 - 14/06/2012)
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı; kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız
ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü
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eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek,
araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır.
M34

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu (6332 - 21/06/2012)
Görevler ve yetkiler
Madde 4 1. Kurum, insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; işkence ve kötü muamele ile mücadele etmek; şikâyet ve başvuruları incelemek ve bunların sonuçlarını
takip etmek; sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda girişimlerde bulunmak; bu amaçla eğitim faaliyetlerini yürütmek; insan hakları
alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla araştırma ve
incelemeler yapmakla görevli ve yetkilidir.
2. Kurum, bu Kanun ve diğer mevzuatla Kuruma verilen inceleme, araştırma, ziyaret ve başvuruları inceleme görevi esnasında bir suçun işlendiğini öğrenmesi hâlinde, genel hükümlere göre işlem yapılabilmesi için
gerekli gördüğünde ihbar veya şikâyette bulunabilir.
M35

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları
Hakkında Yönetmelik (RG 25298 - 23/11/2003)
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; toplumda ve kamu görevlilerinde insan
hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki
engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri
incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak
üzere, illerde “İl İnsan Hakları Kurulu” ile ilçelerde “İlçe İnsan Hakları Kurulu”nun kuruluş, görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.
M36

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (633 - 03/06/2011)
Ortak görevler
Madde 22 …
c) Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, proje geliştirmek ve yürütmek,
gerçekleştirilecek çalışma ve etkinliklere katılmak; ülkemizin taraf oldu36

ğu uluslararası sözleşmeler ile kararların ulusal düzeyde uygulanmasını
izlemek ve değerlendirmek.

…
d) Görev alanına giren konulara ilişkin mevzuatı ve uygulanmasını izlemek,
bu konuda yürütülen mevzuat yenileme çalışmalarına katkıda bulunmak.
e) Sorumluluk alanına ilişkin sorunlar ve yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin bilgileri veri tabanı aracılığıyla izlemek, güncellemek ve yapılacak çalışmalarda değerlendirmek.
f) Çocuk, kadın ve özürlü haklarına ilişkin konularda ülkemizin taraf olduğu
uluslararası andlaşmalar uyarınca Bakanlık temsilcileri, diğer bakanlıklar,
kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile konuyla ilgili
uzmanlardan teşkil edilecek ulusal takip ve danışma kurullarının sekreterya işlerini yürütmek.
M37

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
(6284 - 08/03/2012)
Tedbir kararlarının bildirimi ve uygulanması
Madde 10 1. Bu Kanun hükümlerine göre alınan tedbir kararları, Bakanlığın ilgili il ve
ilçe müdürlükleri ile verilen kararın niteliğine göre Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluğa en seri vasıtalarla bildirilir.
2. Bu Kanun kapsamında ilgili mercilere yapılan başvurular ile bu başvuruların kabul ya da reddine ilişkin kararlar, başvuru yapılan merci tarafından Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine derhâl bildirilir.
3. Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına ilişkin koruyucu tedbir
kararı ile şiddet uygulayan hakkında verilen önleyici tedbir kararlarının
yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu veya önleyici tedbir kararı
verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı yer kolluk birimi görevli ve yetkilidir.
4. Tedbir kararının, kolluk amirince verilip uygulandığı veya korunan kişinin
kollukta bulunduğu hâllerde, kolluk birimleri tarafından kişi, Bakanlığın
ilgili il veya ilçe müdürlüklerine ivedilikle ulaştırılır; bunun mümkün olmaması hâlinde giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici olarak barınma imkânı
sağlanır.
5. Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel teşkil etmez.
6. Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait
veya Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlere yerleştirilir.
Barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde korunan kişiler; mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum
ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak
barındırılabilir.
7. İşyerinin değiştirilmesi yönündeki tedbir kararı, kişinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili merci veya kişi tarafından yerine getirilir.
37

Kolluk görevleri
Madde 11 - (1) Kolluk görevleri, kolluğun merkez ve taşra teşkilâtında bu
Kanunda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak, çocuk ve kadının insan hakları
ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim almış ve ilgili kolluk birimlerince
belirlenmiş olan yeteri kadar personel tarafından yerine getirilir.
M38

Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
(6216 - 30/03/2011)
Bireysel başvuru hakkı
Madde 45 1. Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından,
ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.
2. İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda
öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir.
3. Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun
konusu olamaz.
Bireysel başvuru hakkına sahip olanlar
Madde 46 1. Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da
ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir.
2. Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Özel hukuk tüzel kişileri
sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilir.
3. Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak yabancılar bireysel başvuru yapamaz.
M39

Ceza Muhakemesi Kanunu (5271 - 04/12/2004)
Müdafiin görevlendirilmesi
Madde 150 1. Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya
sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir.
2. Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamaya38

cak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.
…
Mağdur ile şikâyetçinin hakları
Madde 234 - (1) Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır:
a) Soruşturma evresinde;
…
3. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat
görevlendirilmesini isteme,
…
b) Kovuşturma evresinde;
…
5. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat
görevlendirilmesini isteme,
…
(2) Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını
ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir.
…
M40

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (5502 - 16/05/2006)
Kurumun amacı ve görevleri
Madde 3 - Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin,
adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.
Kurumun görevleri şunlardır:
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını
dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine
getirilmesini kolaylaştırmak.
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ÇOCUĞUN KORUNMASINDAN SORUMLU RESMİ KURUMLAR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

T1

Kadının Statüsü
Gen. Md.

Çocuk Hizmetleri
Gen. Md.

Aile ve Toplum
Hizmetleri Gen. Md.

Çocuk Hizmetleri
Danışma Kurulu

Aile Yanında Destek
Hizmetleri Daire Bşk.

Bakım Hizmetleri
Daire Bşk.

- Ailesi Yanında
Bakım Hizmetleri
Birimi

- Okul Öncesi Çocuk
Bakım Hizmetleri
Birimi

- Evlat Edindirme
Hizmetleri Birimi

- İlköğretim Çağı
Çocuk Bakım
Hizmetleri Birimi

- Koruyucu Aile
Hizmetleri Birimi

TEŞKİLAT ŞEMALARI

- Ortaöğretim
ve Üstü Çocuk
Hizmetleri Birimi
- Bakım Standartları
Geliştirme ve
İzleme Birimi

Toplum Hizmetleri
Daire Bşk.

Eğitim ve Toplumsal
Destek Hizmetleri
Daire Bşk.

Çocuk Hakları
Daire Bşk.
- Çocuk Haklarının
İzlenmesi ve
Koordinasyonu
Birimi

- Çocukların Hayata
Hazırlanması ve
Eğitimi Birimi

- Çocuk Hakları
Raporlama Birimi

- Toplum İçinde
İzleme ve İşe
Yerleştirme Birimi

- Çocuk Hakları
Tanıtım ve
Bilinçlendirme
Birimi

- Bakım Sonrası
Rehberlik
Hizmetleri Birimi

Koruyucu ve Önleyici
Hizmetler Daire Bşk.

Sosyal Rehabilitasyon
Hizmetleri Daire Bşk.

- Koruyucu Hizmetler
Birimi

- Sokakta Risk
Altındaki
Çocukların
Rehabilitasyonu
Birimi

- Önleyici Hizmetler
Birimi
- Özel Kuruluşlar
Birimi
- Risk Alanları
Belirleme ve
Önleme Birimi

- Gönüllü ve
Toplumsal Bilinç
Artırıcı Hizmetler
Birimi

Aile Eğitimi ve
Danışmanlık Hizmetleri
Daire Bşk.
Sosyal İçerme
Daire Bşk.
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Sosyal Yardımlar
Gen. Md.

Engelli ve Yaşlı
Yardımları Daire Bşk.
Barınma Yardımları
Daire Bşk.
Aile Yardımları
Daire Bşk.

Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Gen. Md.

Sağlık Bakanlığı
T3
Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu

Engelli Bakım
Hizmetleri
Daire Bşk.

Birinci Basamak Sağlık
Hizmetleri Birimi

Çocuk İzlem
Merkezleri

Eğitim,
Rehabilitasyon
ve Sosyal Hayata
Katılım Daire Bşk.

- Aile Hekimliği
Uygulama Daire Bşk.

Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

Talim Terbiye Kurulu Bşk.
Çocuk Koruma
Merkezleri

- Aile Hekimliği İzleme
ve Değ. Daire Bşk.
- Aile Hekimliği Eğitim
ve Gel. Daire Bşk.

Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı

- Toplum Sağlığı
Hizmetleri Daire Bşk.

- Suç Mağduru
Çocukların
Rehabilitasyonu
Birimi

Temel Eğitim Genel Md.

Ortaöğretim Genel Md.

Eğitim Ortamlarının ve
Öğrenme Süreçlerinin
Geliştirilmesi Grup Bşk.

Eğitim Ortamlarının ve
Öğrenme Süreçlerinin
Geliştirilmesi Grup Bşk.

Öğrenci İşleri ve Sosyal
Etkinlikler Grup Bşk.

Eğitim Politikaları
Grup Bşk.

Eğitim Politikaları
Grup Bşk.

Programlar ve Öğretim
Materyalleri Grup Bşk.

Eğitim Programları ve
Öğretim Materyalleri
Grup Bşk.

Öğrenci İşleri ve Sosyal
Etkinlikler Grup Bşk.

Mahalli İdareler Genel Md.

Emniyet Genel Md.

Belediye Hizmetleri
Daire Bşk.

İl Genel Hizmetleri
Daire Bşk.

Özel İdareler, Köyler ve
Birlikler Daire Bşk.

Destek Hizmetleri
Daire Bşk.

Üst yetkili makam
Ast yetkili makam
Yarı bağımsız birimler

Asayiş Dairesi Bşk.
- Aile İçi Şiddetle
Mücadele Şube
Müdürlüğü
- Çocuk Şube
Müdürlüğü

Adalet Bakanlığı

İstihdam Politikaları ve Özel Politika
Gerektiren Gruplar Daire Bşk.

Jandarma Genel Komutanlığı
Kanunlar Gen. Md.

İl Yönetimi
Daire Bşk.

Aile İçi Şiddetle Mücadele
ve Çocuk Şube Müdürlüğü

Hayat Boyu Öğrenme Gen. Md.

Eğitim Politikaları
Grup Bşk.

Yaygın Mesleki
Eğitim Grup Bşk.

Eğitim, Rehberlik ve
Kaynaştırma Grup Bşk.

Açık Öğretim
Grup Bşk.

Programlar ve Öğretim
Materyalleri Grup Bşk.
Rehberlik ve Araştırma
Merkezleri Grup Bşk.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı
T4

İller İdaresi Genel Md.

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Md.

Çocuk Koruma - Merkezi Koordinasyon (ASPB)

- Suça Yönelen
Çocukların
Rehabilitasyonu
Birimi
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Milli Eğitim Bakanlığı

Kadın Hakları ve
Çocuk Hukuku Bürosu

Ceza ve Tevkifevleri Gen. Md.
Denetimli Serbestlik
Daire Başkanlığı
- Çocuk Hizmetleri Bürosu
Eğitimden Sorumlu
Daire Başkanlığı
- Çocuk Gözetim, Eğitim
ve İyileştirme Bürosu

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Uluslararası Hukuk ve
Dış İlişkiler Gen. Md.
Adli Yardımlaşma
Şube Md.
- Çocuk Hukuku Bürosu

Ceza İşleri Gen. Md.
Mağdur Hakları
Daire Bşk.

Personel Gen. Md.

Adli Sicil ve İstatistik Gen. Md.

- Çalışan Çocuklar Şb. Md.
- Cinsiyet Eşitliği Şb. Md.
- Özürlüler Şb. Md.

Sosyal Güvenlik Kurumu Bşk.

PLANLAMA VE İZLEMEDEN SORUMLU KURUMLAR
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
İnsan Hakları Kurumu
Kalkınma Bakanlığı
Kamu Denetçiliği Kurumu
TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi

