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Çocuk İzlem Merkezi Genelgesi
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D.1

ÇOCUK KORUMA KANUNU
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar 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.
Tanımlar
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) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
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psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri
ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek
mensuplarını,
İfade eder.
Temel ilkeler
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 Destekleyici Tedbirler
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;
a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimse-
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lere 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.
(2) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme
yaptırılabilir.
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(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.
Tedbirlerde yetki
Madde 8 - (1) Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında koruyucu
ve destekleyici tedbirler, çocuğun 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.
Acil korunma kararı alınması
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
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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.
Bakım ve barınma kararlarının yerine getirilmesi
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 güvenlik tedbiri
Madde 11 - (1) Bu Kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar
bakımından, çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak anlaşılır.
Akıl hastalığı
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.
Tedbir kararlarında 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.
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.
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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 gözaltında tutulması
Madde 16 - (1) Gözaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk biriminde
tutulur.
(2) Kolluğun çocuk biriminin bulunmadığı yerlerde çocuklar, gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulur.
İştirak hâlinde işlenen 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 nakli
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 davasının açılmasının ertelenmesi
Madde 19 - (1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı Ceza Muhakemesi
Kanunundaki koşulların varlığı halinde, kamu davasının açılmasının
ertelenmesi kararı verilebilir. Ancak, bu kişiler açısından erteleme süresi üç yıldır.
(2) Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin ikinci fıkra-
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sında belirtilen hapis cezasının üst sınırı, on beş yaşını doldurmamış
çocuklar bakımından beş yıl olarak uygulanır.
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 yasağı
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 açıklanmasının geri bırakılması
Madde 23 - (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 - (1) Ceza Muhakemesi Kanununun uzlaşmaya ilişkin
hükümleri suça sürüklenen çocuklar bakımından da uygulanır.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı
BİRİNCİ BÖLÜM
Mahkemelerin Kuruluş, Görev ve Yetkisi

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.
Mahkemelerin yargı çevresi
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

14

Çocuk Koruma K.

D.1- m.28

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
Hâkimlerin atanmaları
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
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
Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk
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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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.
Görevlilerin eğitimleri
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 görevlendirilenlerin, 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 çalışma görevlileri
Madde 33 - Adalet Bakanlığınca en az lisans öğrenimi görmüş
olanlar arasından yeterli sayıda sosyal çalışma görevlisi mahkemelere
görevlendirilmek üzere adliyelere atanır. Atamada; çocuk ve aile sorunları ile çocuk hukuku ve çocuk suçluluğunun önlenmesi alanlarında
lisansüstü eğitim yapmış olanlar tercih edilir.
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(2) Mahkemelere görevlendirilen veya bu Kanun kapsamındaki
tedbirleri uygulayan 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 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.
Sosyal inceleme
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.
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Denetim

Denetim altına alma kararı
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.
Denetim görevlisinin görevlendirilmesi
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.
Denetim görevlisinin görevleri
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.
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
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gereğince istediği bilgileri vermek zorundadırlar.
(4) Çocuğun yakınları denetim görevlisinin yetkilerine müdahale
edemezler.
Denetim plânı ve raporu
Madde 39 - (1) Çocuğa uygulanacak denetimin yöntemi, denetim
görevlisince, sosyal incelemeyi yapan uzman veya sosyal çalışma görevlisi ile birlikte, görevlendirmeyi takip eden on gün içinde hazırlanacak
bir plânla belirlenir.(1)
(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.
Denetimin sona ermesi
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 inceleme ve denetim raporları hakkında bilgi edinme
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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Çeşitli 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 giderleri
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 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.
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
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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.
Yönetmelik
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 kaldırılan 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.
Geçici 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
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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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D.1a
ÇOCUK KORUMA
KANUNUNUN
UYGULANMASINA İLİŞKİN
USÛL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK
Yayımlandığı Resmi Gazete

: 24/12/2006 Sayı :26386

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
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 usûllerineilişkin 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.
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Tanımlar
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 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
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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 gönderir. 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
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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 gözaltında tutulması
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 nakli
MADDE 8 - (1) Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya
başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek
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tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir.
Adlî kontrol
MADDE 9 - (1) Suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma
veya kovuşturma evrelerinde adlî 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 tedbirlerine 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 yasağı
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’deyayımlanan,
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 gü-
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vende 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.
(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
Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk
Cumhuriyet savcılığı 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.
Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosunun görevleri
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,
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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 birimi
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 ettiğinden 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 ço-
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cuğun 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 çalışma görevlilerinin atanmaları ve çalışma esasları
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 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 edile-
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mediği 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 çalışma görevlisinin çalışma ilkeleri
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 ço-
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cuğun kendisi ile ilgili olarak alınacak kararlara katılımını sağlamakla,
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 çalışma görevlilerinin görevleri
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
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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.
Sosyal inceleme talebi, yaptırılması ve değerlendirilmesi
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.
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(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 inceleme raporları
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,
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
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fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mahkeme tarafından takdirinde
göz önünde bulundurulur.
Sosyal inceleme raporları hakkında bilgi edinme
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
Denetim
Denetim altına alma kararı
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,
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 özellik-
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leri, yaşadığı çevre, bulunduğu ortam ve onun suça yönelmesine etkin
davranışlar araştırılır.
Denetim görevlisinin görevlendirilmesi
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.
Denetim görevlisinin görevleri
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
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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.
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 davasının açılmasının ertelenmesi hâlinde yapılacak işlemler
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
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kullanılabilir.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması hâlinde yapılacak işlemler
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 bildirilir. 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.
Denetim plânı
MADDE 28 - (1) Çocuğa uygulanacak denetimin yöntemi, denetim görevlisince, sosyal incelemeyi yapan uzman veya mahkeme
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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.
Denetim 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.
Değerlendirme 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.
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Denetime ara verilmesi
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.
Denetimin sona ermesi
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.
Bildirim
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.
Yetki alanı ve çocuğun yerleşim yerinin değişmesi
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.
Denetim plânı ile denetim ve değerlendirme raporları hakkında
bilgi edinme
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.
(2) Çocuk ve avukatı hariç olmak üzere birinci fıkrada gösterilen
kişilerin denetim plânı ile denetim ve değerlendirme raporları hak-
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kında 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
Görevlilerin Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitimi
Hâkim ve savcıların hizmet öncesi ve meslek içi eğitimleri
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.
Diğer görevlilerin hizmet öncesi ve meslek içi eğitimleri
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
Çeşitli ve Son Hükümler
Tutulacak kartonlar
MADDE 38 - (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında kamu davasının
açılmasının ertelenmesine dair kararların saklandığı özel bir karton tu-
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tulur. 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 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.
Elektronik ortamda kayıt
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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D.1b
KORUNMAYA MUHTAÇ
ÇOCUKLARIN TESPİTİ,
İNCELEME KORUNMA
KARARLARININ ALINMASI
VE KALDIRILMASINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç:
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, korunmaya muhtaç çocukların tespiti, incelenmesi, korunma kararlarının ve gerekli tedbirlerin
alınması ve kaldırılmasına ilişkin esasları belirlemektedir.
Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönetmelik, korunmaya muhtaç çocukların tespiti,
incelenmesi, korunma kararlarının ve gerekli tedbirlerin alınması ve
kaldırılmasına ilişkin esasları, bu işlemleri yapacak birimlerin görev,
yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Dayanak:
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanununun 21. ve 22. maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Başlıklar:
Madde 4 - Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları, sadece ilgili
oldukları maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup, Yönetmelik metnine dahil değildir.
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Tanımlar:
Madde 5 - Bu Yönetmelikte belirtilen Korunmaya Muhtaç Çocuk,
Sosyal Hizmet Kuruluşları, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tanımları
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda
ele alındığı şekildedir.
Madde 6 - Bu Yönetmelikte “Genel Müdürlük” sözünden Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, “İl Müdürlüğü” sözünden İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, “Sosyal Hizmetler
Şubesi” sözünden ilçelerde kurulacak Sosyal Hizmet Şubeleri, “Kuruluş” sözünden Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurtları kastedilmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti
Tespit:
Madde 7 - Korunmaya muhtaç çocukların araştırılıp bulunması,
durumlarının incelenmesi görevi İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet
Şubelerinin sorumluluğundadır.
Bu kişilerin duyurulmasında;
a) Mahalli Mülki Amirler,
b) Sağlık Kurum ve Kuruluşları,
c) Köy Muhtarları
d) Genel Kolluk Kuvvetleri,
e) Belediye Zabıta Memurları da görevlidir.
Madde 8 - İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Şubeleri, korunmaya
muhtaç çocuklar hakkında basın ve yayın organlarında çıkan haberleri
ihbar kabul ederek ayrıca bir resmi duyuru gelmesini beklemeden,
harekete geçerek bunları araştırmakla yükümlüdür.
Madde 9 - İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Şubeleri, çevrelerinde
korunmaya muhtaç olup, Kurum hizmetinden yararlanamayan çocukları tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla ilgili Kurum ve
Kuruluşlarla işbirliği yapar.
Madde 10 - Korunmaya muhtaç çocukların tespitindeki görevliler yükümlüler ile vatandaşların veya ebeveynlerin İl Müdürlüğü ve
Sosyal Hizmet Şubelerine başvuruları üzerine korunma kararlarının
alınması için gerekli incelemelere başlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Korunma Kararlarının Alınması
İnceleme:
Madde 11 - Korunmaya muhtaç çocuk ve ailesi hakkında gerekli bilgileri toplamakla görevlendirilen (Değişik ibare:RG-26/9/2008-27009)
Sosyal Çalışmacı, bulunamadığı hallerde İl Müdürlüğü’nce uygun görülecek kişi, çocuğun öz geçmişi, anne ve babasının olup olmadığı,
ailenin ve çevresinin sosyo-ekonomik durumu, o ana kadar yaşadığı
yer, yakın akrabalık ve komşuluk ilişkileri gibi konuları açıklığa kavuşturacak derinlemesine inceleme yaparak;
a) Çocuk buluntu ise Karakol Zabıt Varakasını,
b) Anne ve baba ayrılmış ise ilgili Mahkeme Kararını,
c) Terkedilmiş ise bunlarla ilgili tutanağı,
d) Çocuğun korunmaya muhtaç olduğu ihbar edilmiş ise, bu
durumun tespit edildiği tutanağı Sosyal İnceleme Raporuna ekler.
Başvuru:
Madde 12 - İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Şubeleri inceleme
sonucunda korunmaya muhtaç olma özelliklerine sahip olan çocuklar
hakkında;
a)Çocuğun menkul ve gayrimenkulu varsa bunu nasıl idare ve
muhafaza edileceğinin,
b) Velayetin kaldırılması veya vesayetin verilmesinin gerekip gerekmediği konularını da içine alan Sosyal İnceleme Raporuyla birlikte,
vukuatlı aile nüfus kaydının,
c)Tapu ve Vergi Dairesinden alınan belgeler ve Genel Müdürlükçe
örneği
belirlenecek çocuk durum fişinin de bulunduğu dosyayı yetkili ve
görevli mahkemeye gönderir.
Madde 13 - İl ya da İlçelerde tespit edilen korunmaya muhtaç
çocukların korunma kararları ikamet edilen mahalde,
Evden kaçıp korunmaya muhtaç olan çocukların korunma kararları
ailesinin ikamet ettiği mahalde çıkarılır.
Madde 14 - Haklarında korunma kararı alınacak buluntu çocuklarla, ebeveynlerince henüz nüfus kayıtları yapılmamış, acilen korunmaya alınması gereken çocukların nüfus kayıt işlemleri ilgili mevzuata
göre yapılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Korunmaya Muhtaç Çocukların Yerleştirilmesi
Yerleştirilme:
Madde 15 - İl Müdürlüğü, yetkili ve görevli mahkemeden alınan
korunma kararından sonra çocuğun, tercihen aynı mahalde bulunan
uygun görülecek yuva, yurt ve koruyucu aileye yerleştirilmesi işlemlerini yerine getirir. Çocuk aynı İl’deki kuruluşlara veya aileye yerleştirilemezse uygun görülecek İl’lerdeki kuruluşlardan birine tertibi
yapılmak üzere korunma kararı sureti Genel Müdürlüğe gönderilir.
Madde 16 - (Mülga)
Bilgi Verme :
Madde 17 - İl Müdürlüğü, Genel Müdürlükçe hazırlanacak forma,
korunma kararı alınan her çocukla ilgili bilgileri işleyerek anında Genel
Müdürlüğe göndermekle yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Korunma Kararının Kaldırılması
Madde 18 - Korunma kararına neden olan şartların ortadan kalkması durumunda, kuruluş yetkililerinin raporu dikkate alınarak İl
Müdürlüğü’nün teklifi ile çocuğun korunma kararı Mahkemece kaldırılır.
Madde 19 - Reşit olan çocuğun korunma kararı Kanun’da belirtilen
şartlar dikkate alınarak çocuğun rızası alınmak suretiyle, İl Müdürlüğü’nün teklifi üzerine Mahkeme tarafından uzatılabilir. Mahkemece
karar verilinceye kadar, korunma süresi dolmuş olan çocuk bulunduğu
kuruluşta kalmaya devam eder.
Madde 20 - Kanun’da belirtilen şartların ortadan kalkması nedeniyle korunma kararı kaldırılmış ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız çocukları kuruluş yetkililerinin hazırlayacakları rapor dikkate alınarak İl Müdürlüğünün (Mülga) . . . onayıyla kuruluşta himaye olunur.
Geçici Hükümler:
Madde 21 - Bu Yönetmeliğin yayımı ile bir yıl içinde tüm kuruluşlarda bulunan çocukların Kanun’da belirtilen korunmaya muhtaç
çocuk tanımına uygunluğu İl Müdürlüğü veya kuruluş yetkililerince
araştırılarak uygun olmayanların korunma kararlarının iptali için gerekli işlemlere başlanır.
Madde 22 - Kuruluşlarda bakılıp korunmakta olan, korunma kararı bulunmayan çocuklara ait eksik evraklar en geç altı ay içinde İl
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Müdürlükleri ya da kuruluşlar tarafından tamamlanır.
Yürürlük:
Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 24 - Bu Yönetmeliği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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D.1c
ÇOCUK KORUMA
KANUNUNA GÖRE VERİLEN
KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ
TEDBİR KARARLARININ
UYGULANMASI HAKKINDA
YÖNETMELİK
Yayımlandığı Resmi Gazete

: 24/12/2006 Sayı :26386

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
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 – (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 Hak-

D.1c- m.4
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kında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
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,
e) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
psikoloji, sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun
meslek mensuplarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler
Koruyucu ve destekleyici tedbirler
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.
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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 Aile ve Sosyal Politikalar müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür.
(2) Çocuk veya çocuğun bakımından sorumlu kimseler, çocuğun
korunma altına alınması amacıyla il ve ilçelerdeki Aile ve Sosyal Politikalar müdürlüklerine başvurabilir.
(3) İl ve ilçe 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 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) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kendisine bildirilen olaylar
ve yükümlülükleri ile ilgili olarak gerekli incelemeyi derhâl yapar. İnceleme ve müteakip işlemler, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
çocuklara ilişkin mevzuatına göre yürütülür.
(6) Yapılan inceleme sonucu, müracaatçının gereksinim ve aciliyet
durumu göz önünde bulundurularak, Kurumun vermiş olduğu hizmet
modellerinden yararlandırılabilir ya da ilgili kurumlara yönlendirilebilir.
(7) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması gereken hâllerde, il veya ilçe 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.
Acil korunma kararı alınması
MADDE 7 – (1) Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir
durumun varlığı hâlinde çocuk, sağlık kontrolü yaptırıldıktan sonra
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 hak-
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kında karar verilir. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına
ve gerektiğinde kişisel ilişkinin tesisine karar verebilir.
(3) Acil korunma kararı alınıncaya kadar geçen sürede çocuk; Aile
ve Sosyal Politikalar il müdürünün oluruna istinaden 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 destekleyici tedbir kararı alınmasında yetki ve usûl
MADDE 8 – (1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir
kararı; çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu
kimse 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.
(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
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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 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.
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(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.
Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının gönderilmesi
MADDE 9 – (1) Mahkeme veya çocuk hâkimince bu Yönetmelik
uyarınca verilen;
a) Danışmanlık ve barınma tedbir kararları, ilgisine göre il millî
eğitim müdürlükleri, 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 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.
Tedbir kararının değiştirilmesi veya süresinin uzatılması
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.
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Tedbir kararının kaldırılması veya sona ermesi
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.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi
Danışmanlık tedbiri
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. Danışman-
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lık 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, 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 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne gönderir.
Eğitim tedbiri
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
gitmesine 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.
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(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.
Bakım tedbiri
MADDE 14 – (1) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan
kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde,
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 rehabilitasyona ihtiyacı olduğu tespit edilen çocukların, rehabilitasyonu
sağlanıncaya kadar korunma ihtiyacı olan diğer çocuklarla aynı ortamda bakılmamaları esastır. Bu çocukların öncelikle Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri tarafından bu amaçla kurulmuş merkezlerde rehabilitasyonları sağlanır.
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(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
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, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe
müdürlükleri tarafından yerine getirilir.
Barınma tedbiri
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, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe
müdürlükleri, Millî Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimler tarafından
yerine getirilir.
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Sağlık tedbiri
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.
(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
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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 yükümlü 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.
Bakım ve barınma tedbirleri ile ilgili yardım ve destek talebi
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 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.
Tedbir kararlarının uygulanması, takibi ve denetimi
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
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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 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.
(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
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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
Koordinasyon
Merkezî 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 (Mülga) (. . . ) 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.
(5) Toplântının gündemi, 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 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel
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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) 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 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 koordinasyon
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, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürü, 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 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 Aile ve Sosyal
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Politikalar Bakanlığı il müdürlüğü tarafından yürütülür.
(5) İllerde valiliklerce;
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 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 koordinasyon
MADDE 21 – (1) İlçelerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin
yerine getirilmesinde kurumların koordinasyonu, 20 nci madde hükümlerine göre kaymakamlıkca yerine getirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tedbir Kararlarının Kaydı, Tutulacak Defterler ve Kartonlar
Tedbir kararlarının kaydı ve işlemlerin başlatılması
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.
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Bildirim, en kısa sürede yazılı hâle getirilir. Ayrıca mahkeme veya
çocuk hâkimine de bilgi verilir. Bu durumda yukarıdaki fıkraya göre
hareket edilir.
Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları defteri
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 numarası, 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 destekleyici tedbir kararları 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
Çeşitli ve Son Hükümler
Hizmet içi eğitim
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, 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, müla-
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kat teknikleri, çocuğun ihmal ve istismarı gibi ihtiyaç duyulan konulara
da yer verilir.
Gizlilik
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.
Giderler
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.
Malî hükümler
MADDE 28 – (1) Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görevli sosyal çalışma görevlilerine
almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında aylık
ödenek verilir.
Elektronik ortamda kayıt
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 Adalet Bakanı ile
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı birlikte yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı suça sürüklenmesi, suç
mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması
sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlere, Bakanlığa
bağlı olarak geçici süre ile hizmet veren Çocuk Destek Merkezlerinin
çalışma usul ve esasları ile hizmet standartlarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f)
bendinin (6) numaralı alt bendine, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa ve 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,
b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
c) Bilişim sistemi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
kullanılan veri sistemlerini,
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ç) Çocuk anne: Bebek sahibi olan 18 yaş altı çocuklardan hakkında
bakım tedbiri veya korunma kararı verilmiş olanları,
d) Çocuk destek merkezi: Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle
haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan;
psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçları
giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı,
bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü; çocukların mağduriyet, suça
sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı ayrı yapılandırılan
veya ihtisaslaştırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,
e) Çocuk haklarına dair sözleşme: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20/11/1989 tarihinde kabul edilen ve çocuk haklarını
düzenleyen sözleşmeyi,
f) Çocuk komisyonu: Merkezde kalan bütün çocuklardan oluşan
komisyonu,
g) Çocuk temsilcisi: Merkezde verilen hizmetlerin verimini artırmak, çocukların hizmete ve yönetime katılımlarını sağlamak amacı ile
altı ayda bir kendi aralarında yaptıkları seçimle belirledikleri çocuğu,
ğ) Danışman: Merkeze kabul edilen her çocuğun merkeze uyumunu sağlamak, takibini yapmak, uygulama ve mesleki çalışma planlarını psikososyal destek programı çerçevesinde hazırlayarak yürütmek,
vaka sunumu yapmak, çocuğun aile ilişkilerini, sosyalleşme ve yaşam
becerilerini, öz bakım ve özgüven yeterliliğini geliştirmek, eğitimini
yönlendirmek, desteklemek ve çocuğun aldığı sağlık hizmetlerinin
sonuçlarını izlemekten sorumlu meslek elemanlarını,
h) Diğer personel: Merkezin ihtiyacına göre teknik, idari ve benzeri
hizmetlerin yürütülmesi için istihdam edilecek personeli,
ı) Eğitim görevlisi: Hizmet içi eğitim kapsamında ücretli ders görevi
verilenleri,
i) Ekip çalışması: Farklı bilgi, deneyim, yetenek ve mesleki kimlik taşıyan kişilerce ortak bir amaca yönelik olarak işbirliği içerisinde
yapılan çalışmaları,
j) Genel Müdürlük: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
k) İhtisaslaşma: Çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, sokakta
yaşama, yaş, cinsiyet ve ihtiyaçlarına uygun olarak merkezin yapılandırılmasını,
l) Hizmet içi eğitim: Yıllık eğitim planı kapsamında personelin
eğitimi amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile
konferans, panel, sempozyum, forum, tartışma, staj, araştırma, inceleme ve uygulama gezileri gibi çalışmaları,
m) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,
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n) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini, bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanununun geçici 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına
göre belirlenecek mahkemeleri,
o) Merkez: Çocuk destek merkezini,
ö) Mesleki çalışma: Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, sağlık, eğitim
ve çocuk gelişimi alanında lisans eğitimi alan ve bu eğitim sonucu bir
mesleği icra edenlerin, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yöntemleri
kullanarak gerçekleştirdiği çalışmaları,
p) Meslek elemanı: Sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, öğretmenlik ve sosyoloji alanlarında
lisans eğitimi veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,
r) Nakil: Korunma ve bakım altında bulunan çocukların kuruluş
değişikliği ile ilgili olarak yapılan işlemi,
s) Psikososyal destek programı: Çocukların bireysel farklılıkları ve
ihtiyaçları dikkate alınarak olumlu tutum ve davranış değişikliği oluşturmaya, olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan örselenmeyi
veya davranış bozukluklarını sağaltmaya, aile ve sosyal çevre ile uyum
sağlamasına yönelik Genel Müdürlükçe hazırlanan veya hazırlattırılan
programı,
ş) Psikososyal destek hizmeti: Çocukların bireysel farklılıkları ve
ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulan ve psikososyal destek programı
çerçevesinde yürütülen mesleki müdahale süreçlerini,
t) Sokakta yaşayan çocuk: Ailesi ile ilişkisi az olan, ailesi olmayan, evden atılan, evden kaçan ve günün tamamını sokakta geçirip,
gereksinimlerinin tamamını veya önemli bir kısmını sokakta karşılayan
çocuğu,
u) Sosyal inceleme raporu: Çocuğun bireysel özellikleri, yaşam
koşulları, ailesi, sosyal çevresi ve yaşadığı sorunun kaynağına ilişkin
tespitlerin yer aldığı, ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle görüşülerek
düzenlenen, sorunun çözümüne yönelik öneri ve planlamayı içeren
raporu,
ü) 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 hükmedilen
çocuğu,
v) Suç mağduru çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin
kendisine karşı işlenmesi sonucu mağdur olan çocuğu,
y) Tertip: Hakkında bakım tedbiri veya korunma kararı alınmış
çocukların ilk defa yatılı bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilmesi
işlemini,
ifade eder.
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Genel Esaslar, Merkezin Yapısı ve İşleyişi

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Merkezin ihtisas alanı ve işleyişi Bakanlıkça belirlenir.
(2) Merkezlerde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 4 üncü
maddesinde sayılan temel ilkeler ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan genel esaslara ek olarak;
a) Çocuklara verilen hizmetlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
çerçevesinde insan haysiyeti ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilmesi, özel hayatın gizliliğinin korunması, kişilik haklarının ihlal
edilmemesi ve edilmesine izin verilmemesi, çocuk hakkında alınacak
her türlü karar ve yapılacak işlemlerde çocuğun yararının gözetilmesi,
b) Çocuk hakkında yapılacak işlemlerde, çocuğun görüşlerinin de
göz önünde bulundurulması,
c) Mahkemece verilen aksi yönde bir karar bulunmadıkça, çocuğun
aile ile bağlarının sürdürülmesi ve güçlendirilmesi ile en kısa zamanda
ailesine döndürülmesine azami çaba gösterilmesi,
ç) Merkezlerin çocukların mağduriyet, suça sürüklenme ve sokakta
yaşama durumları dikkate alınarak yaş ve cinsiyetine göre ayrı ayrı
ihtisaslaştırılması,
d) Merkezlere ihtisas alanları dışında çocuk kabulü yapılmaması,
e) Merkezlere 11-18 yaş grubu çocukların kabulünün sağlanması,
0-10 yaş grubu çocukların ise aile odaklı hizmetlerden yararlandırılması veya uygun diğer sosyal hizmet kuruluşlarında kalmalarının
sağlanması,
f) Suç mağduru çocuklara hizmet veren merkezlerin öncelikle 11-18
yaş grubu cinsel istismar mağduru çocuklar alanında ihtisaslaştırılması,
g) Merkezden fiilen yararlanan en fazla on çocuğa bir danışman
görevlendirilmesi,
ğ) Psikososyal destek programlarının çocukların bireysel özellikleri
ve aile durumları dikkate alınarak yapılması, uygulanması ve ailelerinin bu psikososyal destek sürecine katılımlarının sağlanması,
h) Psikososyal destek süreci sona eren çocukların öncelikle ailelerine teslim edilmesi, bunun mümkün olmaması halinde uygun sosyal
hizmet modellerinden yararlandırılması,
ı) Çocuğun merkezde kalış süresinin çocuğa uygulanacak psikososyal destek programının süresi ile sınırlı olması,
i) Merkezde kalan çocukların eğitim ve öğretimlerini sürdürmelerinin sağlanması,
j) Çocukların ilgilerine göre, uğraş yapabilecekleri, mesleki beceri
kazanabilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri eğitim merkezle-

70

Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği
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rine yönlendirilmeleri veya merkezde bu faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri bölümlerin oluşturulması,
k) Merkezin hizmetleri yürütülürken yükseköğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği
yapılması,
l) Bakım tedbir kararı ile birlikte diğer tedbirlere de hükmedilmesi
halinde, tedbirlerin uygulanması amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği
yapılması, tedbirlerin uygulanmasına yönelik olarak mahkemeye belirlenen süreler içinde bilgi verilmesi,
m) Merkez veya çocuklar hakkında yapılacak araştırma ve çalışmalarda, çocukların tanınmasına neden olacak hiçbir bilgiye yer verilmemesi,
n) Merkeze yerleştirilen çocukların, sosyal çevreleri ile toplumdan
gelebilecek olumsuz etkilere karşı korunması amacıyla merkezin adresinin gizli tutulması; iletişim bilgilerinin elektronik ortam da dahil
olmak üzere paylaşılmaması ve merkeze tabela asılmaması,
o) Merkezde, Türk örf, adet, inanç, millî değerleri ile Atatürk ilkeleri doğrultusunda dinî ve millî bayramların kutlanması; toplumsal
normların öğretilmesi, geleneklerin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa
aktarılmasının sağlanması,
esastır.
Merkezin açılışı, yapısı ve işleyişi
MADDE 5 – (1) Merkezin hizmete açılışı; ilin göç ve nüfus yoğunluğu, sağlık ve eğitim kuruluşu yönünden yeterliliği, vaka sayısı,
ulaşım imkânları ve benzeri nedenler ile hizmet binasının özelliklerini
tanıtan belgelerin yer aldığı raporla birlikte il müdürlüğünce Bakanlığa
teklif edilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu, teklifin uygun
görülmesi halinde merkez hizmete açılır.
(2) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde
tanımlanan refakatsiz çocuklara, aynı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince hizmet veren merkezler oluşturulur. Bu merkezler seksen kişilik
kapasiteyi geçemez.
(3) Merkezlerin yaşam üniteleri; çocukların korunma altına alınma
nedenleri, cinsiyet ve yaş durumlarına uygun olarak düzenlenir. Merkezin hizmet binası en fazla kırk kişilik kapasite ile hizmete açılır. Gebe
çocuk ve çocuk anneler için açılan merkezler bebekler ile birlikte yirmi
kişilik kapasiteyi geçemez.
(4) Merkezin fiziki ortamı ve çocukların yaşam alanları, merkezde
verilen hizmetin özelliği ve çocukların gelişimsel ihtiyaçları dikkate
alınarak çocukların sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri şekilde düzenlenir.
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(5) Gebe çocuklar ile çocuk anneler bebeği ile birlikte, gebe çocuklar
ve çocuk annelere yönelik hizmet veren merkezlerde kalır. Çocuk anne
ve bebeğinin aynı veya farklı odalarda kalmasına ilişkin karar, her
bir çocuk annenin bireysel durumu gözetilerek ve görüşü alınarak,
danışmanı tarafından verilir.
(6) Gebe çocuklar için mahkemeden sağlık tedbiri kararı verilmesi
talep edilir. Çocuklar merkeze kabul edildikten sonra gerekli güvenlik ve sağlık önlemleri alınır. Gebe çocuklar merkezlerde doğumdan
sonra bir yıla kadar kalabilirler. Çocuk anne ve bebek arasında ilişkinin
devamına karar verilmesi durumunda bu süre ihtiyaç doğrultusunda
uzatılabilir. Doğan bebek nüfusa kayıt ettirilerek bebek hakkında da
bakım tedbir kararı alınır. Çocuk annenin ve bebeğin sağlık kontrolleri
ve takibi yapılır. Çocuk anne ve bebekle ilgili gerekli mesleki çalışma
yapılarak uygun hizmet modeli belirlenir.
(7) Merkezde koordinasyon ve değerlendirme komisyonu, sosyal
servis, ödül ve disiplin komisyonu, çocuk komisyonu ve mevzuat
gereği mali işlerin gerekli kıldığı diğer komisyonlar bulunur.
(8) Merkezde kapasite ve gereksinimler ve hizmet türünün özelliği
göz önünde bulundurularak, Bakanlıkça hazırlanacak standart kadrolarda belirtilen sayı ve niteliklere uygun olarak alanda eğitim almış
ve deneyimli personel atanır veya görevlendirilir. Merkezde verilen
hizmetin sürekliliği açısından personelin başka sosyal hizmet kuruluşlarında görevlendirilmemesine özen gösterilir.
(9) Çocukların, merkeze giriş çıkış saatleri merkez müdürlüğünce
koordinasyon ve değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda belirlenir ve uygulanır.
(10) Merkeze kabulü yapılan her çocuğun merkez dışına izinli çıkması ile aktivitelere katılımının refakatli olup olmayacağı, bireysel durumları ve özellikleri dikkate alınarak, vaka tartışma ve değerlendirme
toplantısında kararlaştırılır.
(11) Güvenlik riski bulunan ve hizmeti reddeden çocukların merkez dışındaki aktivitelere katılımının refakatli olmasına öncelik verilir;
refakatsiz katılımı ise vaka tartışma ve değerlendirme toplantısında
kararlaştırılır.
(12) Güvenlik riski bulunan ve hizmeti reddeden çocukların psikososyal destek hizmeti süresince eğitim ve öğrenimlerini merkez bünyesinde alabilmeleri için il milli eğitim müdürlüğü ile işbirliğine gidilir.
(13) Merkeze kabul edilen çocuğa alacağı hizmetler, günlük işleyiş ve düzen açısından uyulması gereken kurallar ve sorumlulukları
bildirilir.
(14) Merkezin günlük işleyiş ve düzeni açısından uyulması gereken
kurallar; tüm merkez çalışanlarının ve çocukların katılımı ile belirlenir
ve 50x70 cm ebatlarında çerçevelenerek merkezin görünür yerlerine
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asılır.
(15) Merkezde kalan her çocuk için; hafta içi ve hafta sonları yapılacak olan okul, kurs, etüt ve sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteleri de içerecek şekilde; günlük yaşam programı hazırlanır. Program,
ilgili tüm personelin katılımıyla ve çocukların görüşü alınarak oluşturulur ve merkez müdürünce onaylanır. Program, nöbetçi personel
dahil, sorumlu tüm personele ve çocuğa bildirilir.
(16) Merkezde kalan çocukların günlük programlarına uygun olarak etüt yapılır.
(17) Merkezlerde çocukların internete erişimi filtrelenir, telefonun
kontrollü kullanımı sağlanır.
(18) Çocukların güvenliklerini sağlamak üzere gerekli güvenlik
tedbirleri alınır. Gerekli hâllerde kolluk görevlilerinden yardım talep
edilir.
(19) Merkezde verilen hizmetler Bakanlıkça belirlenen standartlar
ve değerlendirme kriterlerine uygun olarak yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çocuğa Yönelik İşlemler
Mesleki çalışma raporları ve gizlilik
MADDE 6 – (1) Çocuk hakkında yapılan tüm mesleki çalışmalar
raporlanır.
(2) Çocuğa ilişkin hazırlanan mesleki çalışmalar, raporlar ve yazışmaları içeren kişisel dosyalar ile bilişim sisteminde yer alan tüm
kayıtların tutulmasında gizlilik ilkesi esastır.
Çocuğun merkeze kabulü
MADDE 7 – (1) Çocuğun merkeze kabulü aşağıda belirtilen esaslar
çerçevesinde gerçekleştirilir:
a) İl müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, sosyal inceleme raporunu
düzenleyen meslek elemanının da katıldığı üç farklı meslek elemanından oluşan komisyonca psikososyal desteğe ihtiyacı olduğu tespit
edilen çocukların merkeze kabulü yapılır.
b) Merkeze yerleştirilecek çocuğun dosyasında sosyal inceleme raporu, psikososyal desteğe ihtiyacı olduğunu gösterir komisyon raporu,
varsa acil korunma kararı, bakım tedbiri veya korunma kararı, suça
sürüklenme veya mağduriyet durumu ile ilgili adli ve idari süreç ile
sağlık, nüfus ve eğitim durumuna ilişkin bilgi ve belgeler bulunur.
c) Psikososyal destek hizmetinden yararlandırılması gereken çocuk,
merkez bulunan illerde il müdürlüğünce yerleştirilir; merkez bulunmayan illerde çocuğun en yakın ildeki uygun bir merkeze yerleştirilmesi
sağlanır.
ç) Bakım tedbiri kararı ile birlikte, sağlık tedbirine hükmedildiği
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hallerde öncelikle sağlık tedbiri uygulanır.
d) Merkeze yerleştirilen çocuğa merkez müdürü tarafından danışman görevlendirilir. Danışman, en kısa sürede çocuk ile görüşerek,
merkezi ve alacağı hizmetleri çocuğa tanıtır. Çocuğa uygulanacak psikososyal destek programını on gün içinde hazırlayarak uygular.
e) Merkeze kabul aşamasında, nüfus kaydı ile fiziksel görünümü
arasında belirgin fark olduğu gözlemlenen çocukların durumu yaş
tashihi amacıyla görevli ve yetkili mahkemeye bildirilir. Bu konuda
mahkemece karar verilinceye kadar, çocuk fiziksel görünüm ve gelişimine uygun bölüme yerleştirilir.1
f) Merkeze nakil yolu ile kabul edilecek çocukların dosyasında,
(b) bendinde sayılan belgelere ek olarak, bireysel uygulama planı da
bulunur.
g) Gebe çocuk ve çocuk annelere hizmet veren merkezlere gebe
çocuklar ile üç yaşını doldurmamış bebeği olan çocuk annelerin kabulü
yapılır.
ğ) Hakkında bakım tedbir kararı verilen uçucu, çözücü ve uyuşturucu madde bağımlısı olan çocukların öncelikli olarak madde bağımlılığı tedavisinin başlatılması ile birlikte merkeze kabulü veya nakli
sağlanır.
Çocuğun merkezden ayrılması
MADDE 8 – (1) Merkezde kalan çocuklar hakkında verilen korunma veya bakım tedbir kararının devam edip etmeyeceği 5395 sayılı
Çocuk Koruma Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
en geç üçer aylık sürelerle değerlendirilir. Korunma veya bakım tedbiri
kararı kaldırılan çocukların merkezden ayrılışı yapılır.
(2) Psikososyal destek hizmetinin tamamlanıp tamamlanmadığına
çocuğun danışmanı ve merkezde görev yapan tüm meslek elemanlarının katılımı ile yapılan vaka tartışma ve değerlendirme toplantısında
karar verilir.
(3) Bakım tedbiri veya korunma kararının devamına ihtiyaç duyulan çocukların durumları değerlendirilir ve uygun sosyal hizmet
modeli belirlenerek il müdürlüğüne bildirilir.
(4) Psikososyal destek süreci tamamlanan çocuğun ailesi yanına
dönmesine engel bir durum olup olmadığının tespit edilmesi ve aile
bütünlüğünün sağlanması amacıyla aile veya yakınının yerleşim yeri
adresinin bulunduğu il müdürlüğünden sosyal inceleme raporu talep edilir. İlgili il müdürlüğünce en geç onbeş iş günü içinde sosyal
inceleme yapılarak talep eden il müdürlüğüne gönderilir.
(5) Çocuğun, sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ya da yararlandırılmadan ailesi veya yakınlarına teslim edilmesinin uygun bulunması durumunda, işlemler hazırlanacak sosyal
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inceleme raporu doğrultusunda bakım tedbiri veya korunma kararının
değiştirilmesi veya kaldırılması ile gerçekleştirilir.
(6) Çocuğun koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetlerinden yararlandırılması yoluyla nakil olarak başka ile gitmesi halinde ilgili
mahkemeye bilgi verilir.
(7) Nakli yapılacak çocuk bilgilendirilir ve mesleki çalışma ile bu
sürece hazırlanması sağlanır.
(8) Güvenlik riski bulunan çocuğun nakil ve sevklerinde kolluk
kuvvetlerinden destek alınır.
(9) Gebe çocuklar ile çocuk annelerin herhangi bir nedenle nakil ve
sevklerinin gerekmesi durumunda kolluk birimleri ve il sağlık müdürlükleri ile irtibat kurularak gerekli önlemler alınır. Gerektiğinde sevk
ve nakiller sağlık personeli refakatinde yapılır.
(10) Alınan her türlü tedbir ve mesleki çalışmaya rağmen merkezden izinsiz ayrılan çocuklar hakkında ilgili mahkemeye bilgi verilir.
Verilen tedbir kararının değiştirilmesi veya kaldırılması için mahkemeden talepte bulunulabilir.
(11) Aile veya yakını yanına döndürülen veya ergin olarak merkezden ayrılan çocukların düzenli aralıklarla izlenmesi ve ihtiyaçlarına
göre desteklenmesi ikamet ettiği ildeki il müdürlüğü tarafından sağlanır.
(12) Çocukların tutukluluk veya hükümlülük durumu nedeniyle
bakım tedbiri veya korunma kararının fiilen uygulanamaması hallerinde, mahkemeden tedbirin değiştirilmesi talep edilir.
Hukuki danışmanlık ve işlemler
MADDE 9- (1) Merkezde kalan çocukların ve ailelerinin hakları ve
davranışlarının hukuki neticeleri konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla, bünyesinde avukat bulunmayan illerde barolar ile işbirliği yapılır.
İhtiyaç duyulması halinde Bakanlık hukuk müşavirliğinden destek
alınır.
(2) Merkeze kabulü yapılan çocuklardan kanuni temsilcisi bulunmayanlara, öncelikli olarak, kanuni temsilci atanması için işlem başlatılır. Çocukların velâyet, vesayet, kayyum ve nafakalarının tespitine
yönelik işlemler mevzuat çerçevesinde geciktirilmeksizin yerine getirilir.
İzin
MADDE 10 – (1) Çocukların izinli verilmesinde aşağıdaki hususlar
dikkate alınır:
a) Çocukların merkeze kabulü öncesinde aile, akraba ve yakın
çevreleri ile kişisel ilişkilerinin düzenlenmesi veya sınırlandırılmasına
yönelik ilgili mahkemeden alınan karar doğrultusunda, belirlenen kişiler ve süreler dikkate alınarak, izinli verilmeleri veya görüştürülmeleri
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sağlanır.
b) Çocuğun merkeze kabulünden sonra yapılan görüşmelerde ailesi
ile ilişkisini sürdürmesinin güvenliği ya da gelişimi açısından çocuğun yararına aykırı olduğu durumlarda, hazırlanacak sosyal inceleme
raporu ile mahkemeden çocuk ve aile üyeleri arasındaki ilişkinin sınırlandırılması veya kaldırılması talep edilir.
c) Merkezlerde kalan ve mahkemeden ailesi veya yakınları ile olan
ilişkisinin düzenlenmesi veya sınırlandırılması kararı alınan çocukların ailesi veya yakınları ile görüşmesinde güvenlik riskinin olmadığı
ve görüşmenin eğitim ve psikososyal destek hizmetine yarar sağlayacağı kanaatine varılması halinde mahkemeden kişisel ilişkinin yeniden
düzenlenmesi talep edilir.
ç) Okula devam eden veya meslek kurslarına katılan çocuklara
öğrenim ve iş durumları dikkate alınarak izin verilir.
d) İzinli verilen çocuklar için izin tutanağı doldurulur ve çocuğun
dosyasında saklanır. İzin dönüşünde çocuğun izin dönemini nasıl geçirdiğine ilişkin değerlendirilmeleri de içerecek şekilde çocukla görüşülür
ve görüşmeler kayıt altına alınır.
e) Çocuğun merkeze uyum sağlaması için, zorunluluk durumları
hariç, ilk onbeş gün içinde izin verilmemesine özen gösterilir; ancak
çocuğun yüksek yararının söz konusu olduğu hallerde izin verilebilir.
f) Çocuklara psikososyal destek programını aksatmayacak şekilde
bir yıl içinde altmış güne kadar izin verilebilir. Çocukların aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulması halinde vaka tartışma
toplantısında alınan karar ile bu süre bir ay daha uzatılabilir.
g) Çocuğun izin süresinin bitiminde bulunduğu merkeze teslim
edilmemesi halinde, izinli verildiği kişiye yazılı tebligat yapılarak çocuğun derhal merkeze teslim edilmesi istenir. Teslim edilmeyen çocuk
ve ailesi hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanır. Bu raporda, bakım tedbiri veya korunma kararının kaldırılması uygun görülen çocuk
hakkında ilgili mahkemeye başvurulur. Bakım tedbiri veya korunma
kararını gerektiren koşullar ortadan kalkmamışsa gerekli mercilere
başvurularak çocuğun merkeze teslimi veya dönüşü sağlanır.
ğ) Çocukların izin işlemleri merkez müdürü tarafından yürütülür.
h) İzinli verilme işlemi ile ilgili diğer konular ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir.
Merkezden izinsiz ayrılan çocuklar
MADDE 11 – (1) Çocuğun merkezden izinsiz ayrılması halinde,
merkez tarafından en kısa sürede kolluk kuvvetlerine, il müdürlüğüne,
ilgili mahkemeye ve ailesi ile ilişkisini sürdürmesinin güvenliği ya
da gelişimi açısından çocuğun yararına aykırı olmadığı durumlarda
ailesine bilgi verilir.
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(2) Merkezden izinsiz ayrılan çocuğun nerede olduğunun bilinmesi
ve hakkında yapılan sosyal inceleme sonucu korunma ihtiyacının olmadığının belirlenmesi halinde, bakım tedbiri veya korunma kararının
kaldırılması veya değiştirilmesi mahkemeden talep edilir.
(3) Kuruluş bakımını reddederek sıklıkla kuruluştan izinsiz ayrılan
veya eldeki tüm verilerin değerlendirilmesine karşın altı ay süreyle
kendisine ulaşılamayan ve haber alınamayan çocukların durumunun
ilgili belgelerle birlikte mahkemeye bildirilerek, korunma veya bakım
tedbir kararının kaldırılması veya diğer tedbirlerin alınmasına dair
mahkemeden talepte bulunulur.
(4) Merkezden izinsiz ayrılma sürecinde on sekiz yaşını tamamlayan çocuğun kaydı silinir.
(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen durumların sonucu ile
ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilir.
(6) Merkezden izinsiz ayrılan çocuklara ilişkin diğer iş ve işlemler
ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.
(7) Merkezden izinsiz ayrılan çocuğun kuruluşa dönmesi halinde
kolluk kuvvetlerine bilgi verilir.
(8) Merkezden izinsiz ayrılan çocukların, izinsiz ayrıldığı dönemde
nakil isteğinde bulunulmaz.
Ziyaret
MADDE 12 – (1) Ziyaret, merkez müdürlüğünce merkezde kalan
çocukların eğitim ve psikososyal destek programını aksatmayacak
şekilde düzenlenir.
(2) Ziyaretçilere ziyaret gün, saat ve yeri bildirilir. Ziyaret, gerekli
görülmesi halinde bir refakatçi eşliğinde, merkezin ziyaretçi odasında
veya başka bir sosyal hizmet kuruluşunda gerçekleştirilir.
(3) Ziyarete ilişkin diğer iş ve işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki
Uygulama planı
MADDE 13 – (1) Merkeze kabul edilen her çocuk için danışman
tarafından çocuğun görüşü, bireysel özellikleri ve durumu dikkate
alınarak psikososyal destek programını da içeren bir uygulama planı
hazırlanır. Bu plan çocuğun kuruluşa kabulünden itibaren en geç on
gün içinde mahkemenin onayına sunulur.
(2) Uygulama planında tedbirin uygulanmasında işbirliği yapılacak kurumlar, psikososyal destek programlarına ilişkin yapılacak
çalışmalar, çocuğun kimlere izinli verileceği, çocuğun gereksinimleri
ve katılması öngörülen eğitsel, sportif ve diğer faaliyetler, ailesi ile
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yapılacak çalışmalar ve benzeri konulara yer verilir.
(3) Uygulama planı uyarınca, çocuğa yönelik yürütülen çalışmalar,
elde edilen sonuçlar, ulaşılamayan hedefler ile hedefe ulaşılamama nedenleri üçer aylık dönemlerle değerlendirilir ve sonuçları mahkemeye
bildirilir. Gerekli görülmesi halinde ise tedbir kararının kaldırılması
veya değiştirilmesi mahkemeden talep edilir.
Psikososyal destek programı
MADDE 14 – (1) Merkezde kalan çocukların öncelikle aileleleri
ve sosyal çevreleri ayrıntılı olarak incelenerek çocuklara ve ailelerine
yönelik psikososyal destek programı uygulanır.
(2) Psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyduğu tespit edilen çocukların,
öncelikle durumlarına uygun en yakın sağlık kuruluşunda tedavileri
başlatılır; tedavi programı çocuğun danışmanınca takip edilir.
(3) Psikososyal destek süreci her çocuk için ayrı ayrı değerlendirilir.
Değerlendirme sürecinde çocukların gelişimsel ve kişisel özellikleri,
yaşadıkları örselenmelerin etkisi, psikolojik ve sosyal durumları, aile
durumları ve mahkemenin haklarında almış olduğu karar göz önünde
bulundurulur.
(4) Psikososyal destek hizmetleri, çocuğu öncelikle aile bütünlüğü
içinde korumaya ve desteklemeye yönelik bir anlayışla planlanır ve
uygulanır.
(5) Aile ve çocuğun ayrı illerde ikamet etmeleri halinde psikososyal destek programının uygulanmasında iller arasında koordinasyon
sağlanır. Bu programların uygulama ve sonuçları düzenli olarak izlenir
ve değerlendirilir.
(6) Merkezde çalışan bütün personele psikososyal destek programı
ile ilgili eğitim verilir.
(7) Merkezlerde çocuğun bireysel özelliklerine ve durumuna uygun olarak üç aylık, altı aylık veya azami bir yıllık psikososyal destek
programı uygulanır. Çocukla ilgili vaka tartışma ve değerlendirme
toplantılarında yapılan değerlendirme sonrasında ve çocuğun özel
durumu nedeniyle bu program uzatılabilir.
(8) Psikososyal destek programı süresi çocuğun fiilen merkezde
kaldığı süreleri ifade eder.
(9) Psikososyal destek süreci tamamlanan ve korunma şartları devam eden çocuklar, durumlarına uygun sosyal hizmet modellerinden
yararlandırılır.
Günlük yaşamın planlanması
MADDE 15 – (1) Çocuğun merkezde danışman tarafından bir
günü planlanırken, katılması gereken psikososyal destek programı çerçevesindeki çalışmalar, etüt, eğitsel ve sportif faaliyetler, oyun, eğlenme,
dinlenme, kişisel ve genel kullanım alanlarının tertip ve düzenine iliş-
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kin sorumluluklar dikkate alınır.
(2) Çocuğun üstleneceği sorumluluklar konusunda çocuk bilgilendirilir ve katılımı sağlanır.
Yıllık çalışma planı
MADDE 16 – (1) Merkezin yıllık çalışma planı, koordinasyon ve
değerlendirme komisyonunca her yıl ocak ayının onbeşine kadar hazırlanarak uygulamaya konulur; plan doğrultusundaki gelişmeler izlenir
ve bu doğrultuda güncellemeler gerçekleştirilir.
(2) Yıllık çalışma planı, değerlendirme raporu ve uygulanan programlar her türlü denetimde gösterilmek üzere merkezde muhafaza
edilir.
Çeşitli etkinlikler
MADDE 17 – (1) Çocukların meslek edinmeleri, bilgi ve beceri
kazanmaları amacıyla kurs programları planlanır. Çocukların istek ve
yetenekleri dikkate alınarak bu kurslarda aktif görev ve sorumluluk
almaları sağlanır.
(2) Çocukların görüşleri dikkate alınarak müzik, spor, tiyatro, resim
ve diğer etkinliklerden, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum
ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek kurslardan yararlandırılmaları
sağlanır. Çocukların katılacakları kurslar koordinasyon ve değerlendirme komisyonunca çocukların ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak
belirlenir. Her çocuğun en az bir faaliyete aktif katılması ve sorumluluk
alması sağlanır.
(3) Çocuklara yönelik her türlü organizasyon ile çocukların katılacakları kurs, kamp, gezi ve sosyal etkinlik giderleri Bakanlıkça
gönderilen ödenekten karşılanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Komisyonlar
Koordinasyon ve değerlendirme komisyonu
MADDE 18 – (1) Koordinasyon ve değerlendirme komisyonu; merkez müdürü, müdür yardımcısı, meslek elemanları, hemşire, din görevlisi ve çocuk temsilcisinden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde diğer
personel toplantıya çağrılır.
(2) Çocuk temsilcisi, çocuklara ilişkin görüşülen konular süresince
komisyon toplantısına katılır.
(3) Merkez müdürü komisyonun başkanıdır; bulunmadığı zamanlarda vekili komisyona başkanlık eder.
(4) Koordinasyon ve değerlendirme komisyonu her ayın son iş
günü toplanır. Merkez müdürü gerekli gördüğü hallerde komisyonu
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Komisyon en az beş üyenin katılımı
ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
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başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir.
(5) Komisyonun sekretaryası sosyal servis tarafından yerine getirilir.
Çocukla ilgili karar alınması halinde bir örneği çocuğun dosyasında
saklanır.
Koordinasyon ve değerlendirme komisyonunun görevleri
MADDE 19 – (1) Koordinasyon ve değerlendirme komisyonunun
görevleri şunlardır:
a) Yıllık çalışma planını hazırlamak,
b) Yıllık çalışma planı çerçevesinde üç ayda bir uygulamaları değerlendirmek, yaşanan sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin öneriler
geliştirmek, konuya ilişkin rapor hazırlamak,
c) Merkezin öngörülebilir iç ve dış risklerini belirlemek, risklerin
ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,
ç) Çocukların yaş, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda devam
edecekleri eğitim kurumlarının ve kamu veya özel işyerlerinde hangi iş
ve meslek dallarında eğitim alabileceklerinin belirlenmesi konusunda
değerlendirmeler yapmak,
d) Çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için gerekli olan
ihtiyaçlarını belirlemek ve bu konuya ilişkin kararlar almak,
e) Çocukların aileleri ile sağlıklı ilişkiler kurmaları, geliştirmeleri
ve toplum içinde desteklenmeleri amacıyla çalışmalarda bulunmak,
f) Merkezde ek ders karşılığında çalışma talebinde bulunan kişilerin başvurularını incelemek, gerekli onaylar alındıktan sonra çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,
g) Çocukların psikolojik ve sosyal yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla toplum kaynaklarını da kullanarak sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenmesine karar vermek,
ğ) Çocuk temsilcisi tarafından toplantı gündemine getirilen konulara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek ve alınan kararları çocuklara
iletmek,
h) Kuruluştan izinli veya izinsiz ayrılan çocukların durumlarını
değerlendirmek,
ı) Okula servis ile gitmek zorunda olan çocukların durumunu değerlendirmek ve karara bağlamak,
i) Yapılan etkinlikleri gözden geçirmek, etkinliklere ilişkin önerileri
değerlendirmek ve karara bağlamak,
j) Personelin gelişim ve eğitim gereksinimlerini belirleyerek yıllık
eğitim planlarını oluşturmak,
k) Çocukların merkeze giriş-çıkış saatlerini belirlemek.
(2) Koordinasyon ve değerlendirme komisyonlarında alınan kararların uygulanması amacı ile iş bölümüne ilişkin görevlendirmeler
merkez müdürü tarafından yapılır.
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Vaka tartışma ve değerlendirme toplantısı
MADDE 20 – (1) Vaka tartışma ve değerlendirme toplantısına merkez müdürü veya vekili başkanlığında müdür yardımcısı, meslek elemanları, hemşire ve gerekli görülen diğer personel katılır.
(2) Toplantılar ayda bir yapılır. İhtiyaç duyulması halinde süre
beklenmeksizin de toplantı yapılabilir. Toplantıda merkezden hizmet
almakta olan her çocuk ele alınarak çocuğa ilişkin yapılan çalışmalar,
çocuğa uygulanan programlardan yararlanma düzeyi ve psikososyal
destek sürecinin işleyişi değerlendirilir. Danışman, çocukla ve ilgili
diğer kişilerle yaptıkları görüşmeleri içeren raporların sunumunu yapar. Üyelerin tümü vaka hakkındaki mesleki görüş ve önerilerini ifade
eder. Toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilir, vakanın
çözümüne ilişkin kararlar alınır ve bu doğrultuda iş bölümü yapılır.
Mesleki müdahalelere rağmen uyum sorunu devam eden çocuklar, çok
yönlü ele alınarak uygun çözüm yolları aranır.
(3) Çocuk ve ergen psikiyatristi, yetişkin psikiyatristi veya diğer
görevlilerin vakaya ve tedavi sürecine ilişkin değerlendirmeleri vaka
tartışma ve değerlendirme toplantılarında göz önünde bulundurulur.
(4) Çocuk kendisi hakkında alınan kararlara ilişkin bilgilendirilir
ve alınan kararların uygulanmasına katılımı sağlanır.
(5) Çocuğa yönelik psikososyal destek sürecinin devamı veya sonlandırılması, çocuğun aile veya yakınları yanına dönüşü veya farklı
sosyal hizmet modellerinden yararlandırılması hususları değerlendirilir.
(6) Uygulama sonuçları değerlendirilir, çalışmalar raporlaştırılır
ve vaka takip formuna işlenir. Vakalara ilişkin tüm rapor ve belgeler
çocuğun dosyasında saklanır.
Çocuk komisyonu
MADDE 21 – (1) Çocuk komisyonu merkezde kalan çocuklardan
oluşur. Çocukların yönetime katılmaları, kendilerini ifade edebilmeleri,
sorumluluk almaları, verilen görevi yerine getirebilmeleri ve sosyal
çevrenin gerektirdiği kurallara uygun davranmaları amacıyla oluşturulur.
(2) Çocuk komisyonu, çocuk temsilcisi başkanlığında her ayın
üçüncü haftasının ilk iş gününde toplanır.
(3) Çocuklar sorunlarını bu komisyonda tartışır ve çözüme yönelik
öneriler çocuk temsilcisi tarafından koordinasyon ve değerlendirme
komisyonunda görüşülmek ve karara bağlanmak üzere idareye iletilir.
Çocuk temsilcisi
MADDE 22 – (1) Çocuk temsilcisi, merkezde kalan ve aday olan
çocuklar arasından çocuk komisyonunca bir defaya mahsus olmak
üzere, altı ay süre için seçilir.
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(2) Çocuk temsilcisi, gizli oy ve açık sayım yapılarak seçilir. Seçimde
en yüksek oyu alan çocuk temsilcisi olur. Oyların eşit olması halinde
kura çekilir.
(3) Seçim, merkez müdürünün görevlendirdiği personelin yönetimi
ve denetimi altında gerçekleştirilir. Seçimlere ilişkin her türlü bilgi ve
belge kuruluşta muhafaza edilir.
(4) Çocuk temsilcisi çocuk komisyonu tarafından alınan kararları
koordinasyon ve değerlendirme komisyonunda görüşülmek üzere idareye iletir.
Ödül ve disiplin komisyonu
MADDE 23 – (1) Merkezde bulunan çocukların, merkez kurallarına uygun davranmaları, merkezde ve merkez dışında olumlu sosyal
ilişkiler içinde olmaları, okul başarılarının artırılması, sosyal, kültürel
ve sportif etkinliklere katılımlarının desteklenmesi ve olumlu davranışlar kazanması amacıyla merkezde bir ödül ve disiplin komisyonu
oluşturulur.
(2) Komisyonun başkanı merkez müdürüdür. Komisyon, merkez
müdürü, müdür yardımcısı ve merkezde görevli meslek elemanlarından oluşur. Komisyonun toplanabilmesi için en az beş üyenin bulunması zorunludur. Yeterli meslek elemanı bulunmaması sebebi ile
toplantı yeter sayısının sağlanamadığı durumlarda il müdürlüğü tarafından görevlendirme yapılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
(3) Merkezde görevli danışman ve diğer mesleki personel, çocuklara ödül verilmesi ve kısıtlamaların uygulanması için komisyona yazılı
olarak öneride bulunur.
(4) Komisyon, her ayın son haftası olağan olarak toplanır. Olağanüstü hallerde merkez müdürünün uygun göreceği günde toplantı
yapılır. Toplantıda alınan kararlar rapor haline getirilir ve bir örneği çocuğun dosyasında saklanır. Komisyonun sekretaryası görevlendirilen
komisyon üyelerinden biri tarafından yerine getirilir.
(5) Çocuğa yönelik kısıtlama uygulanacağı hallerde çocukla görüşme yapılır.
Ödül ve kısıtlamalar
MADDE 24 – (1) Olumlu tutum ve davranışlarıyla örnek olan çocuklar ile davranışlarında olumlu gelişme gözlenen, katıldığı eğitim
programını başarıyla tamamlayan, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde başarı gösteren çocukların ödüllendirilmesi amacıyla, kamp, gezi
ve sosyal etkinliklere katılımlarına öncelik verilir.
(2) Olumlu tutum ve davranışları ile örnek olan, sosyal, sportif
ve kültürel etkinliklerde başarı gösteren, okul başarısı yüksek olan
veya olumlu ilerleme gösteren çocuklara ödül ve disiplin komisyonunun önerisi, merkez müdürünün teklifi ve il müdürünün onayı ile bir
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harçlık tutarı ödül olarak verilir.
(3) Merkez kurallarına aykırı davranmayı alışkanlık haline getiren
çocuklara aşağıdaki şekilde kısıtlamalar getirilebilir:
a) Çocuğun merkeze ya da arkadaşına verdiği maddi zararın karşılanmasına yönelik aylık harçlıkları 1/3 oranında eksik tahakkuk ettirilir.
b) Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımın sınırlandırılması
çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkilemeyecek biçimde
uygulanır.
(4) Ödül sistemi kısıtlamaya oranla öncelikli işletilir. Ödüle ilişkin
çocuğun görüşü alınır. Ödül ve kısıtlamalar, komisyon tarafından çocuğa bildirilir. Kısıtlamalardan diğer çocukların haberdar olmamasına
özen gösterilirken, ödüllendirmeler merkezdeki diğer çocukların da
bulunduğu ortamda çocuğu onurlandıracak şekilde açıklanır.
(5) Ödül ve kısıtlamalara ilişkin iş ve işlemler ödül ve disiplin
komisyonunca yerine getirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Danışman ve Sosyal Servisin Görevleri
Danışman ve görevleri
MADDE 25 – (1) Danışman meslek elemanlarından oluşur.
(2) Danışmanın görevleri şunlardır:
a) Çocuğun merkeze kabulünü yapmak,
b) Çocuğa merkez ve alacağı hizmetler hakkında bilgi vermek,
kurallar listesini bildirmek, merkeze uyum sürecini planlamak, izlemek
ve ihtiyaçlarını belirlemek,
c) Mahkeme veya çocuk hâkimine sunulmak üzere çocuğa ilişkin
yürütülecek uygulama planını merkeze ilk kabulünü takip eden on
gün içinde hazırlamak,
ç) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında verilen koruyucu
ve destekleyici tedbir kararlarının alınması, uygulanması, kaldırılması
ve değiştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) Çocukların sorunlarının çözümlenmesi amacıyla hastane, psikiyatri klinikleri ve benzeri kuruluşlarla iletişime geçerek vaka takibini
yapmak,
e) Çocuğa ilişkin yürütülecek psikososyal destek programını en
geç on gün içinde hazırlayarak uygulamak ve üç aylık dönemlerde
değerlendirme yapmak,
f) Ziyaretçisi gelmeyen ve izinli gitmeyen çocukların varsa ailesi,
yoksa akrabaları ile iletişime geçmek,
g) Çocukların yeteneklerine ve isteklerine göre sosyal, kültürel ve
sportif etkinliklere düzenli katılımlarını sağlamak, izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve raporlamak,
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ğ) Çocukların etüt programlarına düzenli katılımlarını sağlamak
ve rehberlik yapmak,
h) Danışmanı olduğu çocuk hakkında değerlendirme raporları
hazırlamak, vaka tartışma ve değerlendirme toplantısına sunmak ve
çocuğun dosyasında muhafaza etmek,
ı) Çocukların sağlıklı gelişimlerinin sağlanması amacıyla toplumsal
ve kültürel kurallar, görgü ve nezaket kuralları, kişiler arası iletişim,
temizlik, düzen, giyim ve benzeri konularda olumlu alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak,
i) Çocukların merkezden ayrıldıktan sonraki hayata hazırlanması
amacı ile değerlendirme yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,
j) Çocukların giyim-kuşam ve kırtasiye gibi gereksinimlerinin zamanında belirlenmesi ve karşılanması amacıyla gerekli iş ve işlemleri
gerçekleştirmek,
k) Çocuğa ait harçlık, tasarruf ve harcamalara ilişkin iş ve işlemleri
yapmak,
l) Çocuklara yaşam becerileri kazandırabilmek amacı ile kendi
yaşam alanının tertip, düzen ve temizliği, kişisel bakım konusunda
sorumluluk ve görev vermek,
m) Çocuklara toplumsal, kültürel, manevi ve milli değerleri benimsetmek amacıyla, dini ve milli bayramlar ile özel gün ve haftalarda
etkinlikler yapılmasını sağlamak ve bu değerleri öğretmek,
n) Çocuğun günlük yaşam programını ve kendisine bağlı bakım
elemanlarının günlük çalışma programlarını oluşturmak, takip etmek
ve çocuk ile ilgili bakım elemanlarından geri bildirimler almak,
o) Merkezde bulunan çocukların psikososyal özelliklerini göz önünde
tutarak aile bağlarını güçlendirici yönde çalışmalarda bulunmak,
ö) Psikososyal destek sürecine ilişkin çocuk, aile ve sosyal çevresi
ile gerekli mesleki çalışmaları planlamak,
p) Kuruluştan ilişiği kesilen veya kuruluştan izinsiz ayrılan çocuğun kuruluşa dönmesi halinde tekrar danışmanlığını üstlenmek,
r) Çocukların okul başarı durumlarını değerlendirmek, okul, kurs
ve iş yeri ile ilgili sorunlarının tespiti ve çözümüne yardımcı olmak.
(3) Danışman, görevlerini diğer meslek elemanları ve kendisine
bağlı bakım elemanları ile birlikte yerine getirir.
Sosyal servis
MADDE 26 – (1) Sosyal servis merkezde mesleki çalışmaları koordineli bir şekilde yürütmek üzere danışmanlardan oluşur. Sosyal
servisin arşiv, dosyalama, bilişim ve diğer ofis işlemlerini yürütmek
üzere, tercihen bilgisayar işletmeni olmak üzere, bir memur görevlendirilir. Sosyal servis, çalışmalarını merkez müdürünün yönetiminde
yürütür.
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Sosyal serviste görev alacak kişilerce yürütülecek çalışmalar
MADDE 27 – (1) Sosyal serviste görev alacak kişiler tarafından
yürütülecek çalışmalar şunlardır:
a) Çocukla ilgili yapılan tüm mesleki çalışmaları ve yazışmaları
içeren kişisel dosyalar ile bilişim sisteminde yer alan tüm kayıtların
gizlilik ilkesine uygun olarak hazırlanması ve saklanmasını sağlamak,
b) Mesleki çalışmalar, raporlar ve tutanakların kaydedildiği mesleki
raporlar kayıt defterini tutmak,
c) Çocuk kütük kayıt defterini düzenli olarak tutmak,
ç) Çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel etkinlikler
düzenlemek,
d) Personele yönelik hizmet içi eğitim programlarını planlamak,
e) Merkez hizmetlerinden faydalanan çocukların merkeze geliş
nedenleri ve bulundukları sosyo-ekonomik ortam ile ilgili istatistiksel
veri ve raporları hazırlayarak koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak
üzere il müdürlüğüne göndermek,
f) Tüm verileri zamanında ve eksiksiz olarak bilişim sistemine
işlemek ve güncellemek,
g) Tedbir kararlarının alınması, kaldırılması veya değiştirilmesine
ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek,
ğ) Personele yönelik hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek
ve uygulamak.
YEDİNCİ BÖLÜM
Personel Standardı ile Personelin Görev ve Yetkileri
Personel standardı
MADDE 28 – (1) Merkezde bir müdür, bir müdür yardımcısı, bir
sosyolog, bir çocuk gelişimcisi, bir din görevlisi, üç bilgisayar işletmeni,
üç yurt yönetim memuru, iki hemşire veya sağlık memuru, her on
çocuğa bir sosyal çalışmacı, bir psikolog ve bir öğretmen bulunur.
(2) Merkezin kapasitesinin otuzun altında olması halinde ise müdür
yardımcısı kadrosu bulunmaz.
(3) Merkezlerde ihtiyaca göre teknik, idari ve diğer hizmetlerin
yürütülmesi için diğer personel de istihdam edilir. Bu fıkra kapsamındaki personel, ilgili mevzuatı çerçevesinde ve merkez müdürlüğünce
verilen işleri yapar. Bunların iş bölümü, iş koşulları ve esasları, merkez
müdürlüğünce tespit edilir ve yerine getirilir.
Merkez müdürünün görev ve yetkileri
MADDE 29 – (1) Merkez müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Psikososyal destek programının uygulanmasını sağlamak,
b) Merkezin idari, mali ve teknik işlerini mevzuat çerçevesinde
yürütmek,
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c) Çocuklara etkili ve verimli hizmet verilmesi için görevliler arasında iş bölümü yapmak,
ç) Çocukların hizmete aktif katılımlarını sağlamak için gerekli önlemleri almak,
d) Koordinasyon ve değerlendirme komisyonu, vaka tartışma ve
değerlendirme toplantısı ile ödül ve disiplin komisyonuna başkanlık
etmek ve alınan kararların uygulamasına yönelik iş bölümünü yapmak
ve izlemek,
e) Personel ve çocuklarla ilgili yazışmalar ve işlemlerde gizlilik
ilkesine uyulmasını sağlamak,
f) Personelin günlük çalışma programlarını, çalışma saatlerini, nöbet çizelgelerini düzenlemek, onaylamak ve uygulatmak,
g) Hizmet içi eğitim programlarının Bakanlıkça belirlenen esaslar
çerçevesinde uygulanmasını sağlamak, olanaklar ölçüsünde yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmak, bilimsel ve eğitsel destek almak,
ğ) Genel Müdürlükçe istenilen bilgi ve belgelerin zamanında, eksiksiz ve gizlilik ilkesine uygun olarak gönderilmesini sağlamak,
h) Merkezin etkin ve verimli çalışması için kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,
ı) Çocukların tedavilerinin yapılması amacıyla sağlık kuruluşları,
yükseköğretim kurumları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,
i) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç
sayılan fiilleri işleyen veya bu fiillerin mağduru olan çocuklara ilişkin
gerekli işlemleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmek,
j) Çocukların hukuki sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak
amacıyla avukat bulunmayan illerde muhakemat müdürlükleri ve
barolarla işbirliği yapmak,
k) Yapılan mesleki çalışmalar sonucu hazırlanan ve meslek elemanlarınca mesleki kayıt defterine kaydedilen raporlar doğrultusunda
gereken iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
l) Çocukların okul başarılarının arttırılmasına yönelik etüt programının uygulanmasını sağlamak,
m) Merkeze kabulü yapılan çocuklara ilk mesai günü bir danışman
görevlendirmek,
n) Merkeze kabulü yapılan çocukların gerektiğinde merkez bünyesinde örgün eğitimlerine devamına ilişkin gerekli işlemleri yapmak,
o) Çocuklarla ilgili her türlü adli ve hukuki iş ve işlemlerin takibini
süresinde yapmak,
ö) Mutfak personelinin portör ve sağlık kontrolünün altı ayda bir
yapılmasını sağlamak,
p) Kuruluşlarda çalışacak tüm personelin hizmete başlamadan
önce hizmet grubunun özelliklerine göre oryantasyon eğitimine tabi
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tutulmalarını sağlamak.
Müdür yardımcısının görev ve yetkileri
MADDE 30 – (1) Müdür yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkez hizmetlerinin yerine getirilmesinde müdüre yardım etmek,
b) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Meslek elemanlarının ortak görevleri
MADDE 31 – (1) Meslek elemanlarının ortak görev ve yetkileri
şunlardır:
a) Danışmanlık görevini yerine getirmek,
b) Sosyal servisteki görevleri yerine getirmek,
c) Çocuklarla mesleği ile ilgili çalışmalar yapmak, çalışmalara ilişkin raporları hazırlamak ve dosyasında muhafaza etmek,
ç) Merkez müdürünce mesleği ile ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(2) Meslek elemanları görevlerini diğer meslek elemanları ile birlikte ekip çalışması içerisinde yürütür.
Sosyal çalışmacının görev ve yetkileri
MADDE 32 – (1) Sosyal çalışmacı, çocuğa, ailesine ve sosyal çevresine ilişkin inceleme yapmak ve mesleği ile ilgili çalışmaları program
dâhilinde planlayarak gerçekleştirmekle görevlidir.
Psikoloğun görev ve yetkileri
MADDE 33 – (1) Psikolog, çocuğun merkezde kalış süresi içerisinde psikolojik durumunu, yeteneklerini, mesleki yönelimi ve ilgi
alanlarını çeşitli test, yöntem ve tekniklerle belirlemek veya belirlenmesini sağlamakla görevlidir.
Çocuk gelişimcisinin görev ve yetkileri
MADDE 34 – (1) Çocuk gelişimcisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Çocukların gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek,
b) Gebe çocuk ve çocuk annelere beslenme ve bebek gelişimi ile
ilgili eğitim vermek,
c) Gebe çocuk ve çocuk annelerin tüm gelişim alanlarını destekleyerek takip etmek.
Öğretmenin görev ve yetkileri
MADDE 35 – (1) Öğretmenin psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu olmasına öncelik verilir.
(2) Öğretmenin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Çocukların eğitimlerini sürdürmeleri ve meslek edindirilmeleri
amacıyla gerekli eğitim programlarını oluşturmak, uygulamak, sonuç-
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larını değerlendirmek ve raporları vaka tartışma ve değerlendirme
toplantılarında sunmak; raporların çocukların dosyasında saklanmasını sağlamak,
b) Çocuklara programlı ders çalışma alışkanlığını kazandırmak ve
etüt yapmak,
c) Her çocuğun eğitim öğretimine yönelik yapılması planlanan
eğitsel müdahaleleri belirlemek ve uygulanmasında mesleği ile ilgili
görev almak.
Sosyoloğun görev ve yetkileri
MADDE 36 – (1) Sosyoloğun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezde kalan çocukların aile ve ailenin bulunduğu sosyoekonomik çevre ile ilgili alan çalışmaları yapmak, değerlendirme yapmak ve sonuçlarına ilişkin önerilerde bulunarak, çocuğun tekrar ailesine döndürülmesi konusunda yapılacak çalışmalara destek vermek,
b) Merkezlerin hizmet verimliliğinin arttırılması, toplumsal kaynakların merkezlerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, gönüllü
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin arttırılması için projeler oluşturmak,
c) Merkezle ilgili istatistiki bilgileri oluşturarak veri analizlerini
yapmak.
Hemşire ve sağlık memurunun görev ve yetkileri
MADDE 37 – (1) Hemşirenin ve sağlık memurunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Çocukların sağlık ve temizlik durumlarını takip etmek, hasta
çocukların doktor kontrolünden geçmelerini sağlamak ve önerilen
tedaviyi uygulamak,
b) Sağlık kuruluşlarına sevk edilen çocuklara gerektiğinde refakat
etmek ve taburcu edildiklerinde merkeze getirmek ve izlemek,
c) Çocukların sağlığı ile ilgili kayıtları tutmak, revir ile ilgili işleri
yürütmek ve revirdeki ilaçların korunmasını sağlamak,
ç) Acil durumlarda ilk yardım yapmak ve gerekli önlemleri almak,
d) Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı durumlarda çocuğu derhal
tecrit etmek, durumu merkez idaresine haber vermek, derhal sağlık
kuruluşuna sevkini sağlamak,
e) Merkezin bütün bölümlerinin sağlık ve hijyen koşullarına uygun
olmasını sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak,
f) Yemekhane, mutfak ve uygulama mutfağında verilen hizmetlerin
sağlık koşullarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
g) Gıda numunelerinin usulüne uygun olarak saklanması için gerekli işlemleri yapmak,
ğ) Çocuklara ve personele sağlık ve sağlıklı yaşam konularında
gerekli eğitimleri vermek,

88

Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği
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h) Gebe çocuk ve çocuk annelere beslenme, doğuma hazırlık ve
bebek bakımı ile ilgili eğitim vermek,
ı) Gebe çocukların aylık doktor kontrollerinin ve çocuk annelerin
bebeklerinin aşılarının takibini yapmak,
i) Merkez müdürünce verilen mesleği ile ilgili diğer görevleri yerine
getirmek.
(2) Hemşire, birinci fıkrada sayılan görevlerini diğer meslek elemanları ile birlikte ekip çalışması içerisinde yürütür.
Din görevlisinin görev ve yetkileri
MADDE 38 – (1) Çocukların manevi değerleri kazanmalarını sağlamak amacıyla, tercihen lisans veya ön lisans mezunu kişiler din
görevlisi olarak görevlendirilir.
(2) Din görevlisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kuruluşta kalan çocuklara manevi değerlerin kazandırılması
amacıyla bir plan dâhilinde çalışmalar yapmak ve eğitim vermek,
b) Merkez müdürünce verilen mesleği ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.
(3) Din görevlisi görevlerini, sosyal servisteki meslek elemanları ile
işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür.
Yurt yönetim memurunun görev ve yetkileri
MADDE 39 – (1) Yurt yönetim memuru, müdür adına merkezin
nöbet hizmetlerini yürütür ve merkez müdürünce verilen görevi ile
ilgili diğer işleri yapar.
(2) Yurt yönetim memuru görevini meslek elemanları ve diğer
personel ile işbirliği ve ekip çalışması içinde yerine getirir.
Bakım elemanının nitelikleri, görev ve sorumlulukları
MADDE 40 – (1) Bakım elemanları, yirmibeş yaşını doldurmuş,
söz ve davranışlarıyla çocuklara rol model olabilecek yapıda ve sağlıklı
iletişim becerisine sahip olmalıdır. Bakım elemanları;
a) Kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi, ev ekonomisi
veya dengi bölümü mezunları,
b) Çocuk gelişimi, ev ekonomisi, ev idaresi, sosyal hizmetler bölümlerinin ön lisans mezunları,
c) Sağlık meslek liselerinin hemşirelik, acil tıp teknisyeni bölümü
mezunları ile bu bölümlerin lisans veya ön lisans mezunları,
ç) Lise ve dengi okulu mezunları ile ön lisans mezunu olanlardan çocuk bakımı konusunda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen
eğitimlerden sertifika alanlar,
d) Lisans mezunları,
arasından seçilir.
(2) Bakım elemanlarının görev ve yetkileri şunlardır:
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a) Danışmanı tarafından oluşturulan günlük çalışma programına
uymak, çocukları takip etmek, çocuklar hakkında danışmana bilgi
vermek,
b) Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak,
c) Günlük yaşam sürecinde çocuklara rehberlik yapmak, yardımcı
olmak,
ç) Çocukların kişisel temizlik, bakım, ders çalışma, düzenli uyku,
yemek yeme gibi temel bireysel alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı
olmak,
d) Öğünlere göre çocukların yemeklerini hazırlamak, sunmak, yemeğe nezaret etmek,
e) Çocukların sağlık durumlarını yakından takip etmek, hastalıklara karşı belirlenen tedbirleri almak, hastalanan çocukların zamanında
tedavileri için hemşire veya sağlık memuruna bilgi vermek,
f) Çocukların olumlu davranış kazanmaları amacıyla onlara uygun
rol model olmak,
g) Çocukların psikolojik, sosyal ve fiziksel yönden sağlıklı gelişimleri için verilen görevleri yerine getirmek,
ğ) Çocuğun olası kazalara karşı korunması için gerekli emniyet
tedbirlerini almak,
h) Merkez müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(3) Bakım elemanları danışman ve merkez müdürüne karşı sorumludur.
Personelin çalışma gün ve saatleri
MADDE 41 – (1) Merkezde görevli tüm personelin çalışma gün
ve saatleri, merkez müdürlüğünce her ay, çocukların okul veya kursa
gidiş dönüş ve merkezde bulundukları saatler dikkate alınarak düzenlenir. Merkez müdürü, dini ve milli bayramlar ile sosyal etkinliklerin
düzenlendiği günlerde gerekli gördüğü personeli görevlendirir. Görevlendirilen personelin izinleri merkezin işleyişini aksatmadan mevzuat
çerçevesinde kullandırılır.
Nöbet hizmetleri
MADDE 42 – (1) Merkezdeki hizmetler yirmi dört saat çalışma
esasına göre yürütülür. Mesai ve nöbet hizmetleri buna göre belirlenir.
(2) Merkezlerde, hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla, millî
ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki
zamanlarda nöbet hizmeti yürütülür.
(3) Nöbet hizmetlerinde yurt yönetim memurunun mesai yapması
esastır.
(4) Yurt yönetim memuru kadrosunda personel bulunmaması veya
sayıca yetersiz olması halinde meslek elemanları, hemşire ve din görev-
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D.1d- m.43

lisi nöbet hizmetlerine dâhil edilir. Sayıca yetersizliğin devam etmesi
durumunda, asgari lise mezunu diğer personele kuruluş müdürünün
teklifi ve il müdürünün onayı ile nöbet görevi verilebilir.
(5) Merkezde görevli sosyal servis elemanlarının tek olması durumunda sosyal servis elemanlarına nöbet görevi verilmez.
(6) Nöbet tutabilecek personelden durumu uygun olanlara, talep
etmeleri halinde, sürekli olarak geceleri ve tatil günlerinde nöbet görevi
verilebilir.
(7) Nöbetçi amir olarak görevlendirilen personel nöbet hizmeti
süresince merkezin işleyişi ile ilgili hizmetleri yerine getirmekle yükümlüdür.
(8) Nöbet tutmakla yükümlü olan personelin nöbet çizelgesi, nöbet
talimatı, idare tarafından düzenlenir.
(9) Nöbet hizmetlerine ilişkin hususlar Bakanlığın mevzuat ve talimatlarına uygun olarak yürütülür.
Nöbetçi amirin görev ve yetkileri
MADDE 43 – (1) Nöbetçi amirin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Mesai bitiminden ertesi gün mesai başlangıcına kadar merkezin
işleyişini yürütmek,
b) Nöbet görevini idareden veya bir önceki nöbetçiden teslim almak
ve nöbet bitiminden sonra nöbet defterini düzenleyerek idareye veya
bir sonraki nöbetçiye teslim etmek,
c) Nöbet saatleri içerisinde, nöbet mahallini terk etmeden, merkezdeki güvenlik tedbirlerini ve bununla ilgili personelin görevlerini
yerine getirip getirmediğini kontrol etmek; merkezde işleyişin düzenli
yürütülmesini takip etmek, görülen aksaklıkları giderici önlemleri almak, aksayan yönleri görev defterine kaydetmek, merkez müdürüne
raporlamak,
ç) Merkezin tertip ve düzeni ile yakından ilgilenmek,
d) Merkeze gelen tertip ve nakilleri kabul etmek,
e) Nöbet hizmetlerine ilişkin diğer hususları ilgili mevzuat ve talimatlara uygun olarak yürütmek.
Hizmet içi eğitim
MADDE 44 – (1) Merkezde verilen hizmetin niteliğinin geliştirilmesi ve personelin verimliliğinin artırılması amacıyla personel, merkez
müdürlüğünce altı ayda bir hizmet içi eğitime alınır.
(2) Merkezde göreve başlayacak özel hizmet alımı personeli dahil tüm personele göreve başlaması ile birlikte ilk bir ayda hizmetin
niteliğine ilişkin oryantasyon eğitimi verilir.
(3) İllerde hizmet içi eğitimler, ihtiyaçlar doğrultusunda yükseköğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak
gerçekleştirilir.
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(4) Merkezlerde sunulan hizmetin geliştirilmesi, sorunların çözümü, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla
il müdürlüğünce uygun görülen yerde kurs, seminer gibi organizasyonlar düzenlenebilir.
(5) Organizasyon ve hizmet içi eğitim giderleri bütçe imkânları
çerçevesinde Bakanlıkça gönderilen ödenekten karşılanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çocukların İhtiyaçlarının Karşılanması
Harçlık
MADDE 45 – (1) Merkezde kalan çocuklara aşağıda belirtilen gösterge rakamlarının her yıl tespit edilen memur aylıklarına uygulanan
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar hiçbir kesinti yapılmaksızın net aylık harçlık olarak verilir. Çocuk grupları:
a) İlkokul 1-4 üncü sınıfa devam edenlere 600,
b) Ortaokul 5-8 inci sınıfa devam edenlere 900,
c) Lise ve dengi 9-12 nci sınıfa devam edenlere 1200,
ç) Yükseköğrenime devam edenlere 2000.
(2) Öğrenime devam edenlerin kredi ve burs almaları halinde harçlıkları kesilmez.
(3) Çocuk merkeze kabul edilmesi ile birlikte harçlığı hak eder ve
harçlığı o ay için tam olarak verilir.
(4) Merkezden izinsiz ayrılan çocukların harçlığı bir önceki ay
içinde merkezde kaldığı gün oranında hesaplanarak ödenir. Bir aydan fazla izinsiz ayrılan çocuklar adına harçlık tahakkuk ettirilmez.
(5) Harçlıklar danışmanın sorumluluğunda, çocuğun gereksinimleri göz önünde bulundurularak günlük, haftalık veya aylık olarak
imza karşılığında çocuğa verilir.
(6) Öğrenim kurs ve benzeri nedenlerle yemeklerini merkezde
yeme olanağı bulamayan çocuklara; öğrenim gördüğü yerde yemek
çıkması halinde yemek maliyeti kadar tutar, aylık olarak harçlığına
ilave edilerek ödenir. Yemeğinin çıkmaması halinde ise, çocuğun öğrenim süresi boyunca harçlıkları bir kat artırılarak ödenir.
(7) Eğitime devam etmeyen çocuklara yaş grupları göz önüne alınarak, kendi yaşındaki eğitime devam eden çocukların aldığı harçlık
tutarı ödenir.
(8) Danışmanca, çocukların ay içinde kullanmadıkları harçlıkları
ile döner sermayeli veya özel işletmelerde çalışan çocukların aldıkları
maaş ve ücretlerden kullanmadıkları miktarı çocuklar adına ulusal
bankalarda açılan hesaba yatırılır. Banka belgeleri veya diğer belgeler
her türlü denetimde gösterilmek üzere muhafaza edilir.
(9) Çocuklar adına ulusal bankalarda açtırılan hesaba para yatırmak
veya çekmek için merkez müdürünün onayı alınır.
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(10) Tedavi, sosyal ve sportif etkinlikler, kamp, gezi, nakil ve benzeri nedenlerle il dışına çıkan çocuğa, il dışında geçireceği her gün
için 150 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile
çarpılmasıyla bulunan tutar ek harçlık olarak ödenir.
Giyim-kuşam ve okul kıyafeti giderleri
MADDE 46 – (1) Çocukların giyecekleri ve okul kıyafetleri aşağıdaki usul ve esaslara göre karşılanır:
a) Çocukların giyecek gereksinimleri için Ek-1 ve Ek-2’deki miktarlar ile sosyal, kültürel, sportif etkinliklere takım ve bireysel olarak
katılan çocukların giysi, forma, müzik ve spor aleti, aksesuarları ve
diğer gereksinimleri ile gebe çocuklara yönelik hizmet veren merkez
veya birimlerde kalan çocuk annelerin bebeklerinin ihtiyaçları Ek-3’teki
miktarlara göre Bakanlıkça gönderilen ödeneklerden karşılanır.
b) Giyim eşyaları ayni olarak bir tutanakla verilir.
c) Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre farklı model renklerde satın alınır veya Merkez Müdürlüğünce yaptırılır.
ç) Çocukların ihtiyaç duyduğu giyim-kuşam ve okul kıyafeti belirlenmesi ve satın alma işlemleri, çocukların tercihleri, gelişimsel özellikleri, bireysel ihtiyaçları ve çevre koşulları dikkate alınarak yapılır.
Çocukların eşyaları kendi şahsi dolaplarında muhafaza edilir.
d) Merkezin bulunduğu iklim koşulları dikkate alınarak kışlık giyecek en geç Ekim ayında, yazlık giyecek en geç Mayıs ayında, okul
kıyafetleri de en geç Eylül ayında verilir. Merkeze yeni kabul edilen
çocuğa yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir.
e) Çocuğa verilen giyim-kuşam, okul kıyafetini ve diğer ayni yardımları gösteren merkez müdürü tarafından onaylanmış bir defter
tutulur, bu defter her türlü denetimde gösterilmek üzere hazır bulundurulur.
f) Çocuğun giysileri, başka kuruluşa naklinin yapılması durumunda
çocukla birlikte gönderilir.
Ulaşım, konaklama ve yemek giderleri
MADDE 47 – (1) Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile tedavi, iş,
eğitim, öğrenim ve benzeri nedenlerle il içinde veya dışında çocukların
ulaşım, yemek ve konaklama giderleri aşağıdaki şekilde karşılanır:
a) Tedavi, nakil veya eğitim/öğrenim amacıyla başka ile gönderilen
çocukların ulaşım, yemek, konaklama giderleri ile öğrenime devam
eden ve meslek edinme amacı ile iş yerlerine giden çocukların gidiş
gelişlerindeki ulaşım giderleri, otobüs bileti veya abonman kartı alınarak ya da bilet ücretleri harçlıklarına ilave edilerek Bakanlık tarafından
gönderilen ödenekten karşılanır.
b) Çocukların okula gidişinin servis ile sağlanmasına öncelik verilir.
Servis ücreti Bakanlık tarafından gönderilen ödenekten karşılanır.
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Tedavi, ilaç ve sağlık giderleri
MADDE 48 – (1) Çocukların sağlık harcamaları için 31/5/2006
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
hükümleri uygulanır.
(2) Çocukların genel sağlık sigortasından karşılanamayan her türlü
tedavi, ilaç, ortez, protez ve benzeri gereksinimleri tabip raporuna
istinaden ilgili ödenekten karşılanır.
Eğitim ve öğretim giderleri
MADDE 49 – (1) Eğitim ve öğretime devam eden çocukların eğitim
ve öğrenimlerine ilişkin her türlü araç, gereç ile sınava giriş harç masrafları, kayıt ücretleri ve diğer masrafları Bakanlık tarafından gönderilen
ödenekten ödenir.
Yemek çeşitleri, miktarı ve zamanı
MADDE 50 – (1) Merkezde günlük yemek çeşidi, miktarı ve zamanı aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:
a) Yemekler mevcut çocuk sayısına, çocukların özel durumlarına
göre ve düzenlenecek sosyal etkinliklerin gerektirdiği miktarlarda verilir.
b) Merkez müdürünce uygun görülecek etkinlikler ve merkezde
bulunan uygulama mutfakları için gerekli olan gıda maddelerinin
sağlanması ve yaptırılması için ek tabela hazırlanır.
c) Merkez personeline öğle yemeği, sürekli olarak merkezde kalan
nöbetçilere üç öğün yemek ve vardiya uygulanan merkezde de personelin çalışma süresi içinde yer alan öğünlerde yemek verilir. Daimi
iaşeye tabi personelden izin, hastalık veya diğer sebeplerle bir günden
fazla merkezden ayrılmış bulunanlar ile öğle yemeğini merkezde yemeyen izinli ve merkezden izinsiz ayrılmış olan çocuklara ait istihkaklar
tabeladan çıkarılır.
ç) Merkezlere organizasyonlar ve çeşitli nedenlerle misafir olarak
kabul edilen çocuklar günlük tabelaya eklenir.
d) Gebe çocuk, çocuk anne ve bebeklere hizmet veren merkez veya
birimlerde günlük yemek çeşidi, miktar ve zamanı merkez veya birimin
ihtiyacına göre düzenlenir.
Bağış
MADDE 51 – (1) Merkeze yapılan ayni bağışlar merkez müdürlüğünce kabul edilir. Merkeze yapılan ayni bağışlardan merkez müdürlüğünce kabul edilenler bağış veya yardım alma işlem seçeneği ile
düzenlenecek taşınır işlem fişi ile kayıtlara alınır ve 18/1/2007 tarihli
ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğine
göre işlem yapılır.
(2) Bağışların bağışçılar tarafından dağıtılmasına, ses veya görüntü
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kaydı almasına izin verilmez.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Merkezin Bölümleri
Merkez binası
MADDE 52 – (1) Merkez, Bakanlıkça imar planı ve notları ile mevzuata göre hazırlanan tip projeye uygun olarak inşa edilen veya Bakanlıkça onay verilen binalarda hizmet verir.
(2) Merkez binasının eğitim, sağlık ve sosyal imkânlara yakın, ulaşımın kolay ve dış güvenliğin etkin olarak sağlanabileceği yerlerde
olmasına özen gösterilir.
(3) Merkezin iç ve dış cephe camları kırılmaz malzemeden yapılır.
(4) Merkezin iç mekan kapıları darbeye dayanıklı dolu kapı şeklinde olur ve kapılar dışa açılır.
(5) İç ve dış mekanlardaki aydınlatmalar kırılmalara karşı korunaklı
olur.
(6) Çocukların güvenliğinin sağlanması amacıyla, yaşam ünitelerinin iç mekanı hariç, merkezin diğer iç ve dış mekanları güvenlik
kamerası ile izlenir. Güvenlik kamerasının en az altı ay süreyle kayıt
yapabilecek hafızası olmalıdır. Güvenlik kamera kayıtları altı aylık
sürelerle elektronik ortamda arşivlenir.
(7) Merkezin girişinde güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla ihtiyaca
uygun olarak tuvalet-lavabo imkânlı bir güvenlik noktası bulunabilir.
(8) Merkezin kapalı ve açık alanlarında engelliler ve hareket kısıtlılığı olanlar için erişilebilirlik düzenlemeleri yapılır.
(9) Mimari projede, bölgesel özellikler doğrultusunda bölgenin
mimari karakteristik özelliklerini yansıtan ve yöreye özgü yapı cephe
malzemelerinin kullanılmasına ve binanın çevre dokusuna uygun olmasına özen gösterilir.
(10) Gebe çocuklar ve çocuk anneler için fiziki düzenlemeler çocuk annelerin bebekleri ile birlikte kalacakları şekilde yapılır. Ayrıca
bebeklerin gelişimsel özelliklerine uygun düzenlemeler yapılır.
(11) İlgili mevzuata göre yangından korunma ve iş kazalarına karşı
güvenlik tedbirleri alınır.
(12) Sivil savunma planı oluşturulur.
Bölümler
MADDE 53 – (1) Merkezin idari binasında müdür, müdür yardımcısı, sosyal servis, bireysel görüşme odası, eğitim odası, revir, çok
amaçlı salon, iş ve uğraşı odaları, ziyaretçi odası, nöbet odası, merkez
mutfak, merkez çamaşırhane, güvenlik ve kontrol birimi ile ambar,
depo ve benzeri birimler bulunur.
(2) Yaşam ünitelerinde yatak odaları, oturma ve yemek odası, mut-
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fak, temizlik odası, çamaşırhane, banyo, tuvalet ve depo bulunur.
(3) Merkezler, bulunduğu yörenin iklim koşulları ve çocukların
gereksinimleri göz önünde tutularak belirlenen standartlara uygun
malzemelerle döşenir.
Sosyal servis
MADDE 54 – (1) Her merkezde, meslek elemanlarının mesleki çalışma yapabilecekleri uygun bir mekân sosyal servis olarak düzenlenir.
Bireysel görüşme odası
MADDE 55 – (1) Bireysel görüşme odası, meslek elemanlarının
çocuklar ve aileler ile görüşme yapabilecekleri rahat bir ortam olarak
düzenlenir. Odanın kullanımı sosyal servisin sorumluluğundadır.
Eğitim odası
MADDE 56 – (1) Eğitim odaları çocukların görevliler eşliğinde
ders çalıştıkları odalardır. Eğitim odaları çocukların eğitim alabileceği
ve etüt yapabilecekleri sınıf düzeninde oluşturulur ve bu odalarda
yeterli sayıda masa, sandalye, ders kitapları, kitaplık ve benzeri eğitim
materyalleri bulundurulur.
Revir
MADDE 57 – (1) Her merkezde gerekli tıbbi araç ve gereçlerin
bulunduğu bir revir bulunur. Hastalanan çocuklar revire alınır ve olanaklar ölçüsünde tedavileri burada sağlanır.
(2) Revir yeteri kadar ışık ve hava almalı, duvar ve zemini temizlenebilir nitelikte olmalı ve yeterli ısıtma sağlanmalıdır.
(3) Revirin sağlık hizmetleri ve kayıt işleri hemşire tarafından yürütülür. Revirde ilaç kullanım, revir protokol ve hasta tedavi defteri
tutulur; çocuğun revire geliş nedeni, revirde kalan çocuklar için konulan teşhis ve yattığı günden çıktığı güne kadar hastalığın seyrini,
yapılan tedavi biçimlerini, verilen ilaçları gösteren bir müşahede kâğıdı
tutulur ve tedavi sonrası çocuğun sağlık dosyasına konulur.
(4) Revirin sağlık gereçleri hemşire tarafından teslim alınarak korunur ve her zaman hizmete hazır halde bulundurulur. Çocukların revir
ünitesinde yer alan ilaçlara ve diğer cihazlara ulaşmalarını engelleyecek
gerekli tedbirler alınır.
(5) İlaç dolabında kaza, zehirlenme, böcek sokması gibi acil durumlar dikkate alınarak, ihtiyaca göre ilaçlar bulundurulur. Kullanım
tarihi geçen ilaçlar sağlık personeli ve merkez müdürünce hazırlanan
bir tutanak ile tespit edilir ve Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak
gerekli işlem yapılır.
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Çok amaçlı salon
MADDE 58 – (1) Çok amaçlı salon sahneli ve projeksiyon imkanlı,
çocukların grup olarak kullanabileceği, gösteri, eğitim, spor, konferans,
müzik, sinema gösterimi, resim, el sanatları ile sergi açmaya elverişli
bir mekân olarak düzenlenir. Sahneye arkadan giriş, sahne arkasında
soyunma odası ve depo bulunur; koltuklar sabit olmaz.
İş ve uğraşı odaları
MADDE 59 – (1) Merkezlerde çocukların resim, seramik, boyama
gibi faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri iş ve uğraş odaları bulunur.
(2) İş ve uğraş odalarının zemini kolay temizlenebilir malzeme ile
kaplanır, odalarda malzeme dolapları ile faaliyetlere uygun masa ve
sandalyeler bulunur. Oda içinde lavabo bulunur.
(3) Çocukların iş ve uğraş faaliyetleri sonucunda elde edilen ürün
ve eserler çocuğun yüksek yararı gözetilerek merkez müdürü başkanlığında oluşturulan bir komisyon kararı ile değerlendirilir.
Nöbet odası
MADDE 60 – (1) Merkezde nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesi
için bir oda, nöbet odası olarak düzenlenir.
(2) Nöbet odası idari binada yaşam ünitelerini ve merkez bahçesini
gören bir konumda olur.
(3) Nöbet odasında çocuğun kimlerin yanına izinli verilebileceği ve
kimler tarafından ziyaret edilebileceğine ilişkin hazırlanan dosyanın
bir örneği bulundurulur.
Ziyaretçi odası
MADDE 61 – (1) Merkezlerde çocukların aileleri veya yakınları ile
görüşebilecekleri ziyaretçi odası bulunur.
(2) Ziyaretçi odası merkezin ve çocukların güvenliğinin sağlanacağı
şekilde oluşturulur.
(3) Ziyaretçi odası dışarıdan da görülebilecek şekilde düzenlenir.
(4) Ziyaretçi odası çocuk ve ailesinin karşılıklı oturabileceği şekilde
düzenlenir. Yeteri kadar malzeme ile tefriş edilir.
(5) Ziyaretler kayıt altına alınarak çocuğun dosyasında saklanır.
Merkez mutfak
MADDE 62 – (1) Mutfak duvarları ve zemini yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun inşaat malzemeleri ile kaplanır.
(2) Yemek hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yerleri ayrı düzenlenir.
(3) Soğuk hava depoları mutfak içinden açılabilme özelliği taşır.
(4) Servis girişinde tartı ve kayıt kabul yeri düzenlenir.
(5) Yemek kokularının bina içinde dağılmasını önlemek için mekanik havalandırma bulunur.
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(6) Kuru erzak, sebze, meyve, ekmek, et, temizlik malzemesi gibi
malzemelerin korunması için malzemelerin cinsine uygun nitelikte ayrı
dolaplar bulundurulur.
(7) Yemeklerin numuneleri yetmiş iki saat saklanır ve üzerine tarihi
yazılır.
(8) Mutfağın düzenli ve temiz olması sağlanır; haşerelere karşı
belirli zamanlarda ilaçlama yapılır.
(9) Merkez mutfaklarında kazalara karşı gerekli önlemler alınır ve
bu konuda görevlilerin eğitimi sağlanır.
Merkez çamaşırhane
MADDE 63 – (1) Merkez çamaşırhanesinde çarşaf, battaniye gibi
büyük eşyaların yıkanabilmesi için sanayi tipi bir adet çamaşır makinesi ve bir adet kurutma makinesi ile ütü bulundurulur.
(2) Çamaşırhane taban ve duvarları yıkamaya ve dezenfeksiyona
uygun şekilde düzenlenir.
(3) Çamaşırhanenin yeteri kadar havalandırılması sağlanır.
(4) Çamaşır ve ütü odasında, kazalara karşı gerekli önlemler alınır
ve bu konuda görevlilerin eğitimi sağlanır.
Yatak odaları
MADDE 64 – (1) Yatak odaları olanaklar ölçüsünde bir veya üç
kişilik olacak şekilde düzenlenir.
(2) Yatak odalarında yatak, ahşap gömme dolap ve etajer bulunur.
(3) Yatak odalarının geceleri hafif şekilde aydınlatılması sağlanır.
(4) Gebe çocuk ve çocuk annelere hizmet veren merkez veya birimlerde yatak odalarının anne ve bebeğinin birlikte kalacağı tek kişilik
odalar şeklinde düzenlenmesine özen gösterilir.
Oturma ve yemek odası
MADDE 65 – (1) Oturma odaları ortak kullanım alanı olup, çocukların birlikte zaman geçirecekleri şekilde ev ortamına uygun olarak
düzenlenir.
(2) Yemek odası çocukların bir arada yemek yiyebileceği büyüklükte ve mutfakla bağlantılı şekilde olur.
(3) Yemeklerin ısısı korunarak dağıtımı sağlanır, rahat ve huzurlu
yemek yeme ortamı oluşturulur.
Yaşam ünitesi mutfağı
MADDE 66 – (1) Yaşam ünitelerinde merkez mutfakta pişirilen
yemeklerin dağıtımının yapıldığı mutfak bulunur.
(2) Mutfak duvarları ve zemini yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun
malzemeler ile kaplanır.
(3) Mutfak ile yemek salonu arasında servis penceresi bulunur.
(4) Mutfağın düzenli ve temiz olması sağlanır; haşerelere karşı
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belirli zamanlarda ilaçlama yapılır.
(5) Kazalara karşı gerekli emniyet tedbirleri alınır.
Ütü odası ve çamaşırhane
MADDE 67 – (1) Yaşam ünitelerinde çocukların kendi çamaşırlarını yıkayabilecekleri, kurutabilecekleri ve ütüleyebilecekleri mekânlar
oluşturulur.
(2) Ütü odası ve çamaşırhanenin taban ve duvarları yıkamaya ve
dezenfeksiyona uygun şekilde düzenlenir.
(3) Ütü odası ve çamaşırhanede kazalara karşı gerekli önlemler
alınır.
Banyo
MADDE 68 – (1) Merkezin her bir yaşam ünitesinde yeterli sayıda
banyo bulunur.
(2) Banyonun taban ve duvarları yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun şekilde olur.
(3) Banyoda bulunan cam ve aynalar kırılmayan malzemeden yapılır.
(4) Banyoda kullanılan duş başlıkları tavana gömülü olur ve duş
kabinleri kırılmayan malzemeden olur.
Satın alma, ambar, ayniyat ve depolama
MADDE 69 – (1) Merkez için gerekli tüketim maddeleri, yiyecek,
yakacak, temizlik ve benzeri malzeme, demirbaş, döşeme ve gerekli
cihazların satın alınması, muayenesi ve tesellümü, ayniyat, ambar ve
depolama ve sarf işleri ile her çeşit onarım ve diğer bütün mali iş ve
işlemler, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülür.
Güvenlik ve kontrol birimi
MADDE 70 – (1) Çocukları dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı
korumak amacıyla merkezin kontrol ve güvenliğini destekleyici önlemler alınır.
(2) Merkeze giriş ve çıkışların kontrol edilebileceği bir alanda güvenlik ve kontrol birimi oluşturulur.
Spor alanı
MADDE 71 – (1) Merkezde çocukların bir arada spor yapabileceği
kapalı veya açık hava spor alanı bulunur.
Bahçe
MADDE 72 – (1) Merkezin bahçesi çocukların basketbol, futbol ve
voleybol gibi sportif etkinlikleri yapabilecekleri spor alanları ile açık
hava spor aletlerine uygun şekilde düzenlenir.
(2) Merkezde hobi bahçesi, sera alanları ile evcil ve diğer hayvanlar
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için barınaklar bulunur.
(3) Bahçe içerisinde pergolalı oturma ve rekreasyon alanları düzenlenir.
ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İlaçlama
MADDE 73 – (1) Merkezdeki bölümler haşerelere karşı düzenli
olarak, çocuk ve yiyeceklere zarar vermeyecek biçimde ilaçlanır.
Standart formlar
MADDE 74 – (1) Merkezde, esasları Genel Müdürlük tarafından
geliştirilen hizmete ilişkin standart formlar uygulanır. Merkez ve çocuklara ilişkin bilgilerin ve değişikliklerin zamanında bilişim sistemine
kaydedilmesi sağlanır. Düzenli istatistiki bilgiler il müdürlüğü aracılığı
ile Genel Müdürlüğe belirtilen zamanlarda gönderilir.
Mali hükümler
MADDE 75 – (1) Merkezin giderleri ilgili mevzuat çerçevesinde
Bakanlık tarafından gönderilen ödeneklerden karşılanır.
(2) Merkezde harcamalar, ilgili mevzuat ve Bakanlık tarafından
belirlenen genel esaslara uyularak yapılır.
Alt düzenleyici işlemler
MADDE 76 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenleyici işlem yapabilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 77 – (1) 30/9/2001 tarihli ve 24539 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği ile 4/9/2009
tarihli ve 27339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koruma Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 78 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 79 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her türlü tehlikeden
korunarak bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı, eğitimli ve topluma yararlı bireyler olarak sosyal hayatta yerlerini almaları, Hükümetimizin
temel hedefleri arasında bulunmaktadır.
Bu hedef doğrultusunda; çocuklarımızı koruyup kollamaya yönelik
mevzuat ve düzenlemeler yürürlüğe konularak, oluşturulan altyapı çerçevesinde yürütülen uygulamaların geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Çocuğun beden veya ruh sağlığına zarar veren ya da zarar verme
riski taşıyan, fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimini olumsuz
etkileyen durumlar, çocuğa karşı kötü muamele şeklinde tanımlanmaktadır. Kötümuamelenin istismar ya da ihmal olmak üzere iki farklı boyutu bulunmaktadır. Ülkemizde istismara uğrayan çocuk ve/veya
ailesi, yaşanan olumsuzlukları pek çok sebeple gizleme eğilimindedir.
Bu sebeple de istismara uğrayan çocuğa verilmesi zorunlu olan hukuki,
tıbbi, ruhsal ve sosyal destek aksayabilmektedir.
Mağdur çocukların; kolluk kuvvetleri, adl0ei merciler ve sağlık

D.1e
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kurumları tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi ve bu süreçte yaşadıklarını defalarca dile getirmek zorunda bırakılması, gizliliğin yeterince
sağlanamaması, ilgili kurumlarda çocukla görüşme yapanların; çocuğun ruhsal durumunu gözeterek görüşme yapabilecek yeterlilikte
eğitime sahip olmaması halinde, çocuğun uğradığı travma şiddetlenmektedir.
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.
Pilot uygulama olarak ilk defa Ankara’da açılmış bulunan ÇİM, ilgili kurumların da katılımı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu süreçte
elde edilen tecrübeler ışığında Ankara’ya ilaveten Kayseri, Samsun
ve Gaziantep’te kurulan ÇİM’lerin zaman içerisinde ülke genelinde
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Öte yandan; ÇİM’lerin çalışma ve yaygınlaşma sürecinin sağlıklı ve
amacına uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri görüşüp karara bağlamak ve bu konuda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ya da yardımcısının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığıtemsilcilerinin (bakanlıklardan
müsteşar yardımcısı, başkanlıklardan başkan yardımcısı düzeyinde)
katılımıyla ÇİM Yönetim ve Koordinasyon Kurulu (Kurul) oluşturulmuştur.
Kurulun ve ÇİM’lerin çalışma usul ve esasları, aşağıda sayılan
hususlar çerçevesinde Kurul tarafından belirlenecek; sekretarya hizmetleri, alınan kararların ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi ve
koordinasyonu Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Yargıtay
Başkanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve ilgili İl Cumhuriyet
Başsavcılığı temsilcileri ile katkı sağlayabileceği öngörülen ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, konu ile ilgili uluslararası kuruluş ve özel sektör
temsilcileri de Kurul toplantılarına davet edilebilecektir.
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ÇİM’lerin işleyişi hususunda;
1 - ÇİM’lerde görev yapacak personelin eğitiminin, Sağlık Bakanlığınca uygun görülen merkezlerde gerçekleştirilmesi, özellikle çocuklarla ilgili alanlarda görev yapan öğretmen, sosyal çalışma görevlisi,
sağlık personeli, din görevlisi gibi kamu görevlileri ile kolluk görevlilerine kurumlarınca eğitim verilerek ÇİM’lerin amacı ve işleyişi konusunda bilgilendirilmesi veya Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaca göre
belirlenecek aralıklarla verilecek eğitimlere katılımlarının sağlanması,
2 - ÇİM personelinin görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemelerin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak Kurulun onayı ile yapılması; ÇİM’lerde yürütülecek hizmetlerin, farklı uygulamalara yer vermeyecek biçimde bu Genelgede belirtilen hususlar ile gerektiğinde
Kurulca belirlenen esaslar doğrultusunda belirli standartlarda yerine
getirilmesi,
3 - Özellikle cinsel istismar suçunun mağduru olan çocukların etkin
bir şekilde korunmalarının sağlanması, ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişiler tarafından
tek seferde yapılmasıve istismarı önleyici tedbirlerin alınması amacıyla
Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma işlemlerinin; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yayımlanan "Soruşturma
Usul ve Esasları" konulu Genelgenin ilgili bölümüne göre yürütülmesi,
Bu kapsamda, üniversitelerde kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından ÇİM’-lerin işleyişine dair usul ve esaslar dikkate alınarak tamamlanmış özelliklere sahip bulunan çocuk koruma birimleri veya
merkezlerinde de soruşturma işlemlerinin yapılmasına dair Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu kararına uygun hareket edilmesi,
4 - İfade alma, rapor düzenleme ve delillerin hukuka uygun toplanması gibi adli işlemler yönünden Cumhuriyet başsavcılıklarınca
yapılacak değerlendirme ve denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla,
mülkî idare amirlerince; merkezde yapılacak hizmetlerin yerine getirilmesi için mekân ve personel tahsisi dâhil olmak üzere gereken
tüm tedbirlerin alınarak merkezin işleyişinin takip edilmesi ve üçer
aylık dönemler hâlinde hazırlanacak raporların, uygulamadaki aksaklıkları ve çözüm yollarını da içerecek biçimde Kurula sunulmak üzere
Sağlık Bakanlığına gönderilmesi,
5 - ÇİM’ler ile üniversitelerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen özelliklere sahip çocuk koruma birimleri veya merkezleri bünyesinde; cinsel
istismara maruz kalan çocuğun beden veya ruh sağlığının bozulup
bozulmadığının tespitine yönelik raporu vermek üzere; adli tıp mevzuatına uygun olarak ilgili uzmanların yer alacağı sağlık kurulu oluşturulması için ilgili kurumlarca gereken tedbirlerin alınması,
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6 - ÇİM’lerin çalışmalarını yürütebilmesi için ihtiyaç duyacağı;
personel, araç, gereç ve her türlü donanım desteği ile diğer hususların
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle sağlanması,
uygun görülmüştür.
Kurulun ve ÇİM’lerin çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi, bu konuda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, Kurul tarafından alınan kararların uygulanması, ÇİM’lerin çalışmalarını gerektiği gibi yürütebilmesi için bütün bakanlık, kamu kurum
ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardım sağlanacaktır.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
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: 13/4/2001 Sayı :24372

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden veya kurumdan kaçan,
mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri
haber vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç işlediği şüphesi altında bulunan,
kimliği tespit edilemeyen çocuklara yönelik olarak polis tarafından
yürütülecek hizmetleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri Emniyet Genel Müdürlüğü
merkez ve taşra teşkilatlarını kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu,
2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza
Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 2253 sayılı
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Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 3005 sayılı Meşhut Suçların
Muhakeme Usulü Hakkında Kanun, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2828
sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
Çocuk : Kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç on
sekiz yaşına kadar her insanı,
Korunmaya Muhtaç Çocuk : Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya
şahsi güvenlikleri tehlikede olan; anasız ve/veya babasız, anası ve/veya
babası belli olmayan, anası ve/veya babası tarafından terk edilen, anası
ve/veya babası tarafından ihmal ve istismara maruz bırakılıp fuhuş, dilencilik, alkollü içki veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü
sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve
başıboşluğa sürüklenen, mülteci, refakatsiz, çalışan ve başıboşluğa
sürüklenmese bile ihmal ve istismar nedeni ile mağdur olan çocuğu,
Yardıma Muhtaç Çocuk : Bakım, sağlık, barınma, eğitim ve öğretim
ihtiyacı olan çocuğu,
Buluntu Çocuk : Kanuni mümessili tarafından terk edilmiş veya
evinden veya bulunduğu kurumdan kaçmış halde bulunan çocuğu,
Kimliği Tespit Edilemeyen Çocuk : Kimliği bir belge ile veya kolluk
kuvvetince tanınmış veya güvenilir kişilerin tanıklığı ile ispat edilemeyen veya gösterdiği belgelerin doğruluğundan şüphe edilen çocukları,
Suç İşlediği Şüphesi Altında Bulunan Çocuk : Suç işlediğine ilişkin hakkında basit şüphe bulunan, bu nedenle Cumhuriyet Savcısı
tarafından hazırlık soruşturması yapılan veya hazırlık soruşturması
açılmadan kolluk kuvvetinin yaptığı araştırmaya konu olan onbir yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını tamamlamamış çocukları,
Sokakta Yaşayan Çocuk : Yoksulluk, aile parçalanması, istismar
gibi nedenlerle evlerinden kaçmış ya da uzaklaştırılmış, sokakları mesken edinmiş, sorumlu bir büyüğün korumasından yoksun, aileleri ile
bağları gittikçe azalmakta olan ve her tür istismara açık olan çocukları,
Sokakta Çalıştırılan Çocuk : Aile bütçesine katkıda bulunmak amacı
ile sokakta beceri gerektirmeyecek bir işte çalışan, günün büyük bir
zamanını sokakta geçirip geçte olsa evlerine dönen, bazen okula devam
eden çocukları,
Mülteci : Vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin
korumasından yararlanamayan veya orada bulunmaktan korktuğu
için yararlanmak istemeyen veya vatandaşı olmadığı halde önceden

106
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yaşadığı ikamet ülkesi dışında bulunan, oraya dönmeyen veya korku
nedeniyle dönmek istemeyen kişileri,
Refakatsiz Çocuk : Mülteci durumunda olan ve ölüm, kaybolma ve
gözaltı gibi nedenlerle aile birliği bozulan ailenin tek başına kalan ve
bir yetişkinin refakatinde olmayan çocuğu,
Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,
Bakan : İçişleri Bakanını,
Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,
Daire Başkanlığı : Asayiş Daire Başkanlığını,
Daire Başkanı : Asayiş Daire Başkanını,
Çocuk Birimi : Çocuklarla ilgili olarak mevzuatla verilen görevleri
yerine getiren, İl Emniyet Müdürlüklerinde Çocuk Şube Müdürlüğü,
İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerinde Çocuk Büro Amirliği düzeyinde kurulan polis ihtisas birimini,
Çocuk Birimi Amiri : Çocuklarla ilgili olarak mevzuatla verilen görevleri yerine getiren, İl Emniyet Müdürlüklerinde Çocuk Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerinde Çocuk Büro Amirliği
düzeyinde kurulan polis ihtisas birimi amirini,
Çocuk Polisi : Polisin çocuklara yönelik olarak yürüteceği hizmetler konusunda, sıfır-onsekiz yaş grubu gelişim özellikleri, davranış
bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi konularda hizmet içi
eğitim almış, sivil istihkak alan emniyet hizmetleri sınıfı personelini ve
hizmet branşını,
Çocuk Polisi Meslek Standardı : Çocuk polisinin görevleri, kullandığı araç gereç ve ekipmanları, sahip olması gereken genel bilgi
ve beceriler ile tutum ve davranışları, mevcut durumu ve gelecekte
ulaşacağı seviyeyi,
Sosyal Çalışmacı : Çocukların ve ailelerinin kendileri veya çevre
şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve
sosyal sorunların tespit edilmesi çalışmalarını yürüten, lisans düzeyinde eğitim almış sosyal hizmet uzmanı, pedagog, psikolog, çocuk
gelişimcisi gibi emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki personeli,
Sosyal İnceleme Raporu : Çocuğun kimlik bilgileri, bireysel özellikleri ve kişilik yapısı, ailevi özellikleri, ailesi ile olan ilişkileri, arkadaş
çevresi, okul durumu, içinde yetiştiği ve bulunduğu koşullar, sorunları, polise intikal eden eyleminin nitelikleri ile değerlendirme, sonuç
ve öneriler gibi bölümleri içeren ve sosyal çalışmacı tarafından mülakat, gözlem ve ziyaretler yoluyla gerçekleştirilen inceleme sonucu
hazırlanan raporu,
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
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sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli
ve programlı hizmetler bütününü,
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü il teşkilatını,
İlgili Kuruluş : İlgisine göre; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı olarak açılan çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, kreş ve gündüz bakımevleri, bakım ve rehabilitasyon
merkezleri, çocuk ve gençlik merkezlerini, Adalet Bakanlığına bağlı
olarak hizmet veren çocuk ıslahevleri, çocuk tutukevleri ile yetişkinlere ait kurumların çocuk bölümlerini, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık
kuruluşlarını, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve orta öğretim
kurumlarını,
Çocuk Bakım Ünitesi : Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden veya kurumdan kaçan, mülteci,
refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber
vermekten aciz, suça maruz kalan, kimliği tespit edilemeyen çocukların,
ailelerine veya ilgili bir kurum yada kuruluşa teslim edilinceye kadar
geçici olarak yemek, bakım, temizlik, oyun gibi ihtiyaçlarını karşılamak
üzere hazırlanan birimi,
Nezarethane : Şüpheli veya sanıkların haklarındaki işlemlerin tamamlanıp adli mercilere sevk edilinceye kadar bekletilmesi amacıyla
yapılmış yerleri,
Veli : Çocuğun bakım ve idaresi üzerinde olan, onun hal ve hareketlerinden sorumlu bulunan, bakım ve korunmalarını sağlamak için
onların kişilikleri ve malları üstünde hak ve yetkiye sahip olan ana
ve/veya babayı,
Vasi : Çocuğun bakım ve korunmasını sağlamak için mahkemece
tayin edilen ve çocuğun kişiliği ve malları üstünde tasarruf yetkisine
sahip kişiyi,
Kanuni Mümessil : Kaynağını yasadan alan temsilciyi, ana-baba ve
vasiyi,
Velayet : Ana-babanın çocuğu üzerinde sahip olduğu eğitim ve
terbiye hakkını,
İhmal: Ailenin veya çocuktan sorumlu kişilerin çocuğa karşı yasal
yükümlülüklerini yerine getirmemesini,
İstismar : Ailenin veya çocuktan sorumlu kişi veya diğer şahısların,
çocuğun fiziksel, duygusal, cinsel şiddete maruz bırakan ve psikososyal yönden gelişimini örseleyecek fuhuş, dilencilik, suça yönlendirme gibi tutum ve davranışlarını,
Pornografi : Şehvet hisleri uyandıran görsel, işitsel veya internet
ortamında gerçekleştirilen yayınları,
Uyuşturucu, Uçucu ve Psikotrop Madde: Zihinsel ve bilinçsel fa-
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aliyetleri, psişik davranışları değiştirme imkanı olan, psikolojik etki
gösteren, doğal, sentetik ve/veya kimyasal maddeleri ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çocuk Polisi
Daire Başkanlığı
Madde 5 — Çocuk polisi hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdürlük adına Daire Başkanlığı;
a) İlgili kuruluşlarla işbirliği içinde, hizmetin geliştirilmesine yön
verecek araştırmalar gerçekleştirmek, program geliştirmek, koordinasyon sağlamak, hizmet tanıtımı yapmak,
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmeleri takip etmek ve elde
edilen deneyimleri hizmete yansıtmak, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlemek, etkinliklere çocuk birimlerinden personel katılmasını
sağlamak,
c) Çocuk birimlerinde çalışacak personelin meslek standartlarına
göre belirlenmesini sağlamak, atama ve yer değiştirme planlarını hazırlamak,
d) Eğitim programları ve materyalleri hazırlamak, çocuk birimleri personelinin ihtisas, tekamül gibi kurslarla hizmet içi eğitimini
planlamak ve katılacak personelin niteliklerini belirlemek,
e) Çocuk birimleri hizmetlerinde kullanılacak araç, gereç ve teçhizatın standartlarını belirlemek, bütçe çalışmaları yapmak,
f) Görev alanına giren konularda mevzuat değişiklik teklifleri ile
mevzuat tasarıları hakkında görüş hazırlamak, TMK (teşkilat-malzemekadro planlaması) çalışmalarına katılmak,
g) Çocuk birimlerinin taltif taleplerini değerlendirmek, görüş belirtmek,
ile görevlidir.
Çocuk Birimi Kuruluşu
Madde 6 — Çocuklarla ilgili olarak polise mevzuatla verilen görevler EK-5 de yer alan teşkilat şemasına uygun olarak İl Emniyet Müdürlüklerinde kurulan Çocuk Şube Müdürlüğü, EK-6 da yer alan teşkilat
şemasına uygun olarak İlçe Emniyet Müdürlüklerinde/Amirliklerinde
kurulan Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütülür:
a) İl Emniyet Müdürlüklerindeki Şube Müdürlüğü;
1) İdari Büro Amirliği,
2) Sosyal Hizmet Büro Amirliği,
3) Suç Önleme Büro Amirliği,
4) Kayıp Çocuklar Büro Amirliği,
5) Adli İşlemler Büro Amirliği,
b) İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerindeki Büro Amirliği;
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1) İdari Kısım Amirliği,
2) Sosyal Hizmet Kısım Amirliği,
3) Suç Önleme Kısım Amirliği,
4) Kayıp Çocuklar Kısım Amirliği,
5) Adli İşlemler Kısım Amirliği’nden oluşur.
Çocuk Biriminin Görevleri
Madde 7 — Çocuk polisi hizmetlerinin yürütülmesinde çocuk birimi;
a) Korunmaya ve yardıma muhtaç, mağdur, kaybolan ve bulunan
çocuklarla ilgili işlemleri yürütmek,
b) Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukla ilgili olarak, ilgili
Cumhuriyet Savcısının emirleri doğrultusunda suçun iz, eser, emare
ve delillerini toplamak, ilk işlemleri yapmak ve olayın gelişimine göre
diğer birimlerle koordineli çalışmak,
c) Ailesine veya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi
gereken, hakkında ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan veya gözaltında
tutulan çocuğun ailesine, ilgili kuruma veya adli mercilere teslimine
kadar muhafaza etmek, barınma, beslenme, haberleşme, temizlik gibi
zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde sağlık tedavilerini yaptırtmak,
d) Çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmalar yürütmek,
e) Suç işlemiş veya suça yönelmiş çocuklar ile korunmaya muhtaç
çocukları suça iten etkenlerin tespiti için sosyal çalışmacı tarafından
araştırma yapılmasını sağlamak,
f) Çocuk bakım ünitesi kurulmasını önermek ve işletilmesini sağlamak,
g) Nakil giderleri ile muhafaza altındaki veya gözaltındaki çocuğun zorunlu ihtiyaçlarının bütçe ödeneklerinden karşılanmasını teklif
etmek,
h) Nezarethanelerin standartlara uygunluğunu sağlamak,
ı) Bu Yönetmelik ve 1/10/1998 tarihli ve 23480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yakalama, Gözaltına Alma
ve İfade Alma Yönetmeliği’ne ekli formların her çocuk için doldurulmasını sağlamak,
i) EK-3 de yer alan Çocuk İstatistik Formu’nun aylık ve yıllık olarak
düzenlenmesini sağlayarak Daire Başkanlığına göndermek,
ile görevlidir.
Korunmaya ve Yardıma Muhtaç Çocuklar
Madde 8 — Çocuk polisi, mevzuatın verdiği yetkiye göre; korunmaya muhtaç olduğundan şüphe edilen, ihmal ve istismara maruz
kaldığı ihbar edilen, evden veya bulunduğu kuruluştan kaçan, suça
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maruz kalan, suç işleme eğiliminde olan, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, kendini ifade edemeyen,
kimliği tespit edilemeyen, buluntu, mülteci ve refakatsiz çocukların;
a) Kimlik tespitini yapmak,
b) Muhafazasını sağlamak,
c) Kanuni mümessillerini araştırmak,
d) Haklarında yetkili idari veya adli makamlarca verilen kararın niteliğine göre ilgili kuruluşa veya kanuni mümessiline teslimini yapmak
ile görevlidir.
Mağdur Çocuklar
Madde 9 — Suçun mağduru küçükse, bunlara karşı işlenen meşhut
suçlarda, kovuşturulması suçtan zarar gören kimsenin şikayetine bağlı
olan fiillerde şüphelinin yakalanması ve soruşturma yapılması için
şikayete gerek yoktur.
Mağdur çocukla yapılacak görüşmeler sosyal çalışmacı tarafından
gerçekleştirilir, ayrıca sosyal inceleme raporu hazırlanır.
Suça maruz kalan çocuğun kimliği gizli tutulur.
Çocuk polisi ayrıca çocuğun suça maruz kalmaması için;
a) Çocukların çalışmaları mevzuatla yasaklanmış umuma mahsus
ve umuma açık yerlerde çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmek,
b) Çocuklara satılması mevzuatla yasaklanmış malların kendilerine
satılıp satılmadığını araştırmak,
c) Çocukların girmesi mevzuatla yasaklanmış umuma açık yerlere
girip girmediklerini araştırmak,
d) Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen yerler ve işletmecisi
hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere bildirmek,
ile görevlidir.
Suç İşlediği Şüphesi Altında Bulunan Çocuklar
Madde 10 — Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukların hazırlık soruşturması 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu,
Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkında Kanun,
1/10/1998 tarihli ve 23480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Çocuk Birimi Amiri
Madde 11 — Çocuk birimi amiri;
a) İş programı yapmak,
b) Bürolar arası iletişim, işbirliği, koordinasyon ve düzenli çalış-
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mayı sağlamak,
c) Personel arasında sevgi ve saygıya dayalı bir disiplin ve hizmet
anlayışını tesis etmek,
d) Personeli mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirmek,
e) Personelin mevzuata uygun hareket edip etmediğini kontrol
etmek,
f) İş veriminin ve personelin etkinliğinin arttırılması için çalışmalar
yapmakla,
görevlidir.
İdari Büro / Kısım Amirliği
Madde 12 — İdari büro / Kısım amirliği;
a) Personelin özlük hakları ile ilgili işlemlerini yürütmek,
b) Malzeme ihtiyacının tespiti ve temini için çalışma yapmak,
c) Evrak kaydını tutmak,
d) Ek-3 de yer alan istatistik bilgilerini derlemek,
e) Nöbet hizmetlerini düzenlemek,
f) Koruyucu Özel Güvenlik Talimatı hükümlerinin uygulanmasını
sağlamak,
ile görevlidir.
Sosyal Hizmet Büro / Kısım Amirliği
Madde 13 — Sosyal hizmet büro / Kısım amirliği;
a) Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar
edilen, buluntu, evden veya bulunduğu kurum yada kuruluştan kaçan,
suça maruz kalan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz ve hakkında ıslah ve/veya
tedavi tedbiri alınan çocuğun, kanuni mümessiline veya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesine kadar çocuk bakım ünitesinde
muhafazasını sağlamak,
b) Sosyal inceleme raporu hazırlamak,
c) Sosyal inceleme raporuna göre kanuni mümessillerine teslim
edilmesi gerekenleri kanuni mümessillerine, kanuni mümessile teslim
edilemeyenleri sosyal inceleme raporu ile birlikte İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğüne teslim etmek,
d) Sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ana-baba,
vasi veya çocuktan hukuken sorumlu olan diğer kişiler hakkında İl
Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek,
e) Öğretmenler ve aileler ile okullar, sosyal hizmet ve sağlık hizmetleri yürüten kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,
f) Kanuni mümessiline teslim edilen veya suç işleyen çocuğun
kanuni mümessiline rehberlik hizmetlerinde bulunmak,
g) Şube / Büroda işlemleri sürdürülen çocuğun boş zamanının
değerlendirilmesi için sosyal, kültürel ve eğitici nitelikte faaliyetler
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yapmak,
h) Muhafaza altındaki çocuğun, barınma, beslenme, haberleşme,
temizlik gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde sağlık tedavilerini yaptırtmak,
ı) Geçici barınma ünitesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
i) Yürütülen bir görev nedeni ile çalışan çocukların işyeri şartları
yada işverenden kaynaklanan ihmal ve istismar ortaya çıktığında Bölge
Çalışma Müdürlüğüne bilgi vermek,
ile görevlidir.
Suç Önleme Büro/Kısım Amirliği
Madde 14 — Suç önleme büro/Kısım amirliği;
a) Korunmaya muhtaç olduğundan şüphe edilen, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, bulunan, evden veya bulunduğu
kurum yada kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, mülteci, refakatsiz,
sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan ve oturduğu yeri haber vermekten aciz çocukların kimlik tespitlerini yapmak, kanuni mümessillerini
araştırmak ve işlemleri yürütmek,
b) Çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmalar yapmak,
c) Motorize ve yaya devriyeler ile genel kontroller yapmak,
d) Örgün ve yaygın eğitim-öğretim kuruluşlarının ve eğlence ve
sosyal merkezlerin bulunduğu bölgelerde çocuklarla ilgili olarak önleyici ve koruyucu devriye hizmeti yapmak,
e) Çocukların içki satışı yapılan bar, kafeşantan ve meyhane gibi
yerler ile çocukların girmesi mülki amirler tarafından yasaklanan kahvehane, kıraathane, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları gibi açılması izne bağlı yerlere alınıp alınmadıklarını veya buralarda çalıştırılıp
çalıştırılmadığını kontrol etmek,
f) Eğitici veya özel mahiyette olan sinema ve tiyatrolara gündüz,
altı yaşından büyük olanların getirilmesi istisna olmak üzere, oniki
yaşından aşağı çocukların yalnız başlarına sinema, tiyatro ve dans
salonu gibi yerlere alınıp alınmadığını kontrol etmek,
g) Belgeli turizm işletmeleri hariç olmak üzere; onsekiz yaşından
küçüklerin yanlarında veli veya vasileri olsa dahi içkili yerlere kabul
edilip edilmediği; onsekiz yaşından küçüklere her nevi ispirtolu içki
verilip verilmediğini kontrol etmek,
h) Çocuklara ispirtolu içki, tütün mamulü, pornografik malzeme,
müstehcen yayın, uyuşturucu, uçucu ve psikotrop maddelerin satılıp
satılmadığını ve kullandırılıp kullandırılmadığını kontrol etmek,
ı) Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen yerler ve kişiler hakkında işlem yapılmak üzere ilgili birimlere bilgi vermek,
i) Çocuğun cinsel faaliyet için kandırılması veya zorlanmasını, fu-
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huş veya pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak
sömürülmesini önleyici çalışmalar yapmak,
j) Uçucu, uyuşturucu ve psikotrop madde kullanan veya kullandığından şüphe edilen çocuğu sağlık kuruluşu veya rehabilitasyon
merkezine teslim etmek, çocuğun korunmasının sağlanması için konu
hakkında İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek,
k) Okullarda risk gruplarını tespit etmek, bu gruba giren öğrencilerin iyileştirilmesi ve tedbir alınması için İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, okul idareleri, rehber öğretmenler ve aileler ile ortak çalışmalar
yapmak,
l) Zorunlu temel eğitim çağında olduğu halde okula gitmediği/devam
etmediği tespit edilen öğrenciler hakkında İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi vermek, talep edilmesi halinde yardımcı olmak,
m) Hakkında ıslah veya tedavi tedbiri alınan çocukları mahkeme
kararında belirtilen kuruluşa veya kişilere teslim etmek ile görevlidir.
Kayıp Çocuklar Büro/Kısım Amirliği
Madde 15 — Kayıp çocuklar büro / kısım amirliği, evden veya
bulunduğu kuruluştan kaçan, bulunan, sokakta yaşayan, kaybolduğu
yakınları ve kurumu tarafından haber verilen çocukların;
a) EK-4 de yer alan bilgiler ile defter, form, bilgisayar gibi kayıtlarını
tutmak,
b) Fotograf albümünü hazırlamak,
c) Ülke genelinde arattırılmasını sağlamak,
d) Bulunan çocukların kayıp olarak arananlardan olup olmadıklarının tespitini yapmak,
e) Kimliği belirsiz buluntu çocuk cesedi bilgilerinin kayıp çocuk
müracaatları ile irtibatını sağlayarak kayıp çocukların bu yönde araştırılmasını sağlamak,
f) Sosyal inceleme raporu hazırlatmak, evden kaçma nedeninin aile
ve yakınlarının tutumlarından kaynaklandığının anlaşılması halinde,
durumu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek,
g) Buluntu bebeği buluntu tutanağı ile birlikte derhal İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek,
h) Kayıp ve buluntu çocuk istatistiği hazırlamak,
ile görevlidir.
Adli İşlemler Büro/Kısım Amirliği
Madde 16 — Adli işlemler büro / kısım amirliği, suç işlediği şüphesi altında bulunan çocuklar hakkında;
a) EK-1 ve EK-2 deki formları doldurmak ve kimlik tespiti yapmak,
b) Suç tespiti yapmak, suçun iz, eser, emare ve delillerinin ilgili teknik birim tarafından toplamasını sağlamak, olayla ilgili olarak derhal
Cumhuriyet Savcısına bilgi vermek,
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c) Suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe nedeniyle yakalanan çocuğa kanuni haklarını anlatmak ve ayrıca çocuğun istediği yakınına
bildirmek, çocuğun ailesi tarafından müdafi tayin edilmemesi halinde
baroya haber vermek ve müdafi tayin edilmesini sağlamak,
d) Cumhuriyet Savcısı tarafından gözaltında tutulması istenen
çocuğun barınma, beslenme, haberleşme, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde sağlık tedavilerini yaptırtmak,
e) Suç soruşturmasında, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1412 sayılı
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2845
sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun, 1/10/1998 tarihli ve 23480 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yakalama, Gözaltına Alma ve
İfade Alma Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda
yapılması gereken işlemleri yerine getirmek,
f) Çocukla yapılacak ilk görüşmenin sosyal çalışmacı tarafından
gerçekleştirilmesini sağlamak,
g) Kullanılan dili anlamayan ve/veya konuşamayan çocuğu tercüman yardımından yararlandırmak,
h) Irza geçme, ırza tasaddi gibi suçlarda hakim kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet Savcısının yazılı izni
ile, evlenme vaadi ile kızlık bozma suçunda da Cumhuriyet Savcısının
yazılı izni ile tıbbi muayene yapılması için çocuğu sağlık kuruluşuna
sevk etmek,
ı) Çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesini sağlamak,
i) Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocuk ve suç işlemeyi alışkanlık haline getiren çocuk hakkında suçun nevileri ve sebeplerini
içeren dosya hazırlamak,
j) Suçtan zarar gören kimsenin şikayetine bağlı olan; müessir fiil,
adi tehdit, mesken masuniyetini ihlal, söz atmak, kadınlara ait yerlere
girmek, evlenmek vaadi ile kızlık bozmak, hakaret, sövme, başkasının
hayvanını sebepsiz öldürme gibi takibi şikayete bağlı suçların çocuklar
aleyhine işlenmesi durumunda mağdur olan çocuğun veya velisinin
veya vasisinin şikayetini beklemeksizin hazırlık soruşturması başlatmak,
k) Kanunen bir seneden fazla hapis cezası veya daha ağır bir cezayı gerektiren bir cürüm işlediği iddia edilen, ancak kanunen kendisi
hakkında suç soruşturması yapılamayacak olan onbir yaşını doldurmamış çocuklar ile onbeş yaşını bitirmemiş sağır ve dilsizler hakkında
mahkeme tarafından tedbir kararı alınmasına esas olmak üzere sadece
kimlik ve suç tespiti yaparak Cumhuriyet savcılığına bildirmek,
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l) Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve velayet hakkını kötüye
kullanan ana-baba, vasi veya çocuktan hukuken sorumlu olan diğer
kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına bilgi vermek,
ile görevlidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal Çalışmacı
Görevlendirme ve Sorumluluk
Madde 17 — Çocuk polisinin yaptığı hizmette verimin artırılması
için çocuk biriminde oryantasyon eğitiminden geçirilmiş, yeteri kadar
sosyal çalışmacı görevlendirilebilir.
Sosyal çalışmacı, sosyal yardım büro / kısım amirliğinde görev
yapar, yürüteceği işlemlerde mesleki gerekler dışında Çocuk Birim
Amirine karşı sorumludur.
Görev
Madde 18 — Sosyal çalışmacı;
a) Sosyal inceleme raporu hazırlanması için muhafaza altına veya
gözaltına alınan çocukla ilk görüşmeyi yapmak,
b) Çocuk hakkında sosyal inceleme raporu hazırlamak ve ilgili
büro / kısım amirliğine vermek,
c) Çocukları suça iten fiziki, psikolojik ve sosyolojik etkenleri araştırmak,
d) Suçluluğu ortadan kaldırmaya yönelik plan ve programlar geliştirmek,
e) Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, evden
veya bulunduğu kurum ya da kuruluştan kaçan, sokakta yaşayan ve
sokakta çalıştırılan, uçucu, uyuşturucu ve psikotrop madde bağımlısı
olan, suça itilen ve mağdur çocuğun kendisine ve kanuni mümessiline
rehberlik hizmetinde bulunmak,
f) Çocuğun durumunu iyileştirmek için ailesi ve okul, sosyal ve
sağlık hizmetleri gibi kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
g) Uçucu, uyuşturucu, psikotrop madde bağımlısı olan çocuğun
tedavisi için sağlık müdürlükleri ve tedavi kuruluşları ile işbirliği yapmak,
h) Geçici barınma ünitesinde kalan çocuklar için sosyal, kültürel ve
eğitici programlar geliştirmek,
ile görevlidir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
İlgili Birimlerle Koordine
Madde 19 — Emniyet Teşkilatının çocuk birimleri dışında kalan
birimlerinde muhafaza altına alma hariç, çocuk hakkında herhangi bir
işlem yapılmaması esastır. Bu birimlere gelen / getirilen çocuklar en
kısa sürede çocuk birimine teslim edilir, adli ve idari tüm işlemler bu
birim tarafından yürütülür. Çocukların büyüklerle birlikte suç işlemesi
halinde diğer birimlerle koordine kurulur.
Çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılır.
Çocuk Bakım Ünitesi
Madde 20 — Çocuk biriminde işlemleri yürütülen çocukların geçici olarak barınma, beslenme, oyun, sağlık gibi temel ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla, ilde Şube Müdürünün, ilçede İlçe Emniyet Müdürünün/Amirinin ihtiyaç belirtmesi İl Emniyet Müdürünün talebi,
Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile çocuk bakım
ünitesi kurulabilir.
Gizlilik
Madde 21 — Çocuk birimlerinde yürütülen işlemlerde gizlilik esastır. Hakkında işlem yürütülen bir çocuğun kamuoyuna duyurulmasına,
basın önüne çıkartılmasına, yer gösterme gibi soruşturmaya ilişkin
işlemlerin basın önünde veya iştirakiyle yapılmasına, basınla sorulucevaplı görüştürülmelerine, görüntülerinin alınmasına, teşhir edilmelerine, evrakının yayımlanmasına imkan ve sebebiyet verilmez, bunun
için gereken tedbirler alınır. Basına, bilgi işlem araçlarından yayın
yapan kuruluşlara, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç verilemez.
Çocuk biriminin faaliyetleri ile ilgili bilgiler ancak 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 15 inci maddesine uygun olarak İçişleri Bakanı veya vali tarafından yetkilendirilen bir görevli tarafından basın
açıklaması veya basın bildirisi ile kamuoyuna duyurulur.
Silah ve Teçhizat
Madde 22 — Çocuk polisinin yürütmekte olduğu hizmetlerin niteliği gereği personelin zati demirbaş silahları gibi teçhizat çocuklar
tarafından görülmeyecek şekilde taşınır.
Hizmetiçi Eğitim ve Branşlaşma
Madde 23 — Çocuk polisi birimlerinde çalıştırılacak personelde
aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği’nde
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belirtilen şartlara sahip olmak,
b) Gönüllü olmak,
c) Etkili ve güzel konuşmak,
d) Güvenilir olmak,
e) Ekip içinde çalışma yeteneğine sahip olmak,
f) İkna, iletişim, karar verme yeteneğine sahip olmak,
g) Bilgisayar yazılım programları kullanımına sahip olmak,
h) Öğrenme ve öğretme yeteneğine sahip olmak.
Belirtilen niteliklere haiz olanlar arasından seçilen personel, hizmetiçi temel eğitime alınır. Hizmetiçi temel eğitimini başarı ile tamamlayanlar, çocuk polisi branşında istihdam edilirler.
Personel
Madde 24 — Çocuk birimlerinde yeteri kadar çocuk polisi hizmetiçi eğitimi görmüş, tercihen istekli, sivil istihkak alan, bayan ve erkek
"çocuk polisi", oryantasyon eğitimine tabi tutulmuş "sosyal çalışmacı"
ve çocukların barınma, beslenme, temizlik ihtiyaçlarınının giderilmesi
için "teknisyen yardımcısı" istihdam edilir.
Çocuk polisinin hizmetiçi eğitimi ile sosyal çalışmacıların oryantasyon eğitimi Daire Başkanlığı tarafından planlanır.
Çocuk polisi birimlerinde istihdam edilecek branşlı personelin Personel Daire Başkanlığınca yapılacak atama ve yer değiştirme işlemlerinde değerlendirilmek üzere gerekli planlama çalışmaları Asayiş
Daire Başkanlığınca yapılır.
Personelin Başka Görevlerde Çalıştırılmaması
Madde 25 — Yetiştirme ve bilgi geliştirme kurslarını başarı ile
bitiren ve Çocuk Birimlerinde görevlendirilen personel, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde
gösterilen, merkezde atamaya yetkili amirin oluru alınmadan Çocuk
Polisi branşı dışında başka bir görev ve hizmette çalıştırılamaz.
Denetleme
Madde 26 — Çocuk birimleri yetkili birimler ve amirler tarafından
denetlenir, denetleme raporları Daire Başkanlığına da gönderilir.
Yetkili ve görevli diğer mercilerin mevzuatta öngörülen denetim
ve inceleme / araştırma yetkileri saklıdır.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 27 — 4/12/1995 tarihli "İl Emniyet Müdürlükleri Küçükleri
Koruma Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği" yürürlükten
kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 — Çocuk birimleri faaliyete geçirilinceye kadar,
Küçükleri Koruma Şube Müdürlükleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü
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Çocuk Büro Amirlikleri faaliyetlerine devam eder, bu süre içinde de bu
Yönetmelik hükümlerini uygulamakla görevlidirler.
Geçici Madde 2 — Çocuk birimlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü
kadrosundan sosyal çalışmacı görevlendirilinceye kadar, 4/5/1994
tarihinde imzalanan Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü İşbirliği Protokolü
gereği İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri kadrolarından sosyal hizmet
uzmanları çocuk birimlerinde geçici olarak görevlendirilebilir.
Yürürlük
Madde 28 — Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik
Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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D.2
KÜÇÜKLERİ MUZIR
NEŞRİYATTAN KORUMA
KANUNU
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı Resmî Gazete:
Yayımlandığı Düstur:

: 1117
: 21/6/1927
: Tarih : 7/7/1927 Sayı : 627
: Tertip : 3 Cilt : 8 Sayfa : 899

DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ
(1) 1986 - 3266
(2) 1988 - 3445
(3) 2004 - 5218

(4) 2014 - 6518
(5) 2018 - KHK/703

KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye
bakınız).
Madde; Değiştiren Kanun
2; 3, 4, 5

Geçici Madde 1; 5
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D.2
KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN
KORUMA KANUNU
Bu kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için"Yürürlükteki bazı
kanunların mülga hükümleri külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen
nümerik fihristine bakınız. Cilt: 1 Sayfa: 115
Madde 1 - 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır
tesir yapacağı anlaşılan mevkute ve mevkute tanımına girmeyen diğer
basılmış eserler aşağıdaki maddelerde gösterilen sınırlamalara tabi
tutulur.
Madde 2 - Mevkute veya mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserlerin 1 inci maddede belirtilen sınırlamaya tabi tutulabilmesi
için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bünyesinde oluşturulan yetkili kurulun, söz konusu eserlerin 18 yaşından küçükler için
muzır olduğu hakkında bir karar vermesi gereklidir.
Kurul, basılmış eserlerin küçükler için muzır olup olmadığı hususunda yapacağı incelemede, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundaki genel amaç ve temel ilkeleri gözönünde bulundurmak zorundadır.
Kurul, bu Kanunla kendisine verilen görevlere ilaveten, Türk Ceza
Kanununun 426, 427 ve 428 inci maddelerinde tanımlanan suçlarla
ilgili olarak yargı organlarına resmi bilirkişilik yapmakla görevlidir.
Kurul; Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanının belirleyeceği
biri başkan olmak üzere Bakanlığın beş birim amirinden teşekkül eder.
(Mülga)
Kurul salt çoğunlukla karar alır.
Kurulun sekretarya hizmetleri Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile
Bakanı tarafından belirlenen Bakanlık ana hizmet birimince yerine
getirilir.
Kurulun çalışma usul ve esasları ile sekreterya hizmetlerinin ne
suretle yerine getirileceği Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.
Kurul tarafından gerekli görülen hallerde sürekli veya geçici olarak
görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonları kurulabilir. Kurulun, bu
komisyonlarda görev yapmasını uygun göreceği kamu personeli ilgili
kamu kurumunun muvafakati alınarak Çalışma, Sosyal Hizmetler ve
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Aile Bakanlığınca görevlendirilir.
(Mülga)
Madde 3 - Kurul, 1 inci maddede gösterilen eserleri re’sen inceleyebileceği gibi, resmi makamlar ile gayeleri içinde çocuk ve gençlerin
korunmasına yer veren derneklerin, kadın ve basın dernek ve kuruluşlarının başvurularını da inceleyerek karara bağlar.
Madde 4 - Bir aydan az süreli mevkuteler ile sinema ve her türlü
film afişleri, ilanlar, fotoğraflar, kabartma ve her türlü posterler, kartpostallar, takvimler hariç olmak üzere kurulca tetkik edilerek küçükler için
muzır olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin sahiplerine, sorumlu
müdürlerine ve telif hakkı sahiplerine, basılmış eserlerin küçüklerin
maneviyatına muzır olduğu kurulca tebliğ edilir. Tebligat, Tebligat
Kanunu hükümlerine göre yapılır. Kurul bu kararı ilgililere derhal
duyurmak için gerekli tedbirleri alır.
Tebligat üzerine eser sahipleri, telif hakkı sahipleri ve sorumlu müdürler, ellerinde mevcut eserlerin ön kapaklarına "Küçüklere zararlıdır"
damga veya işaretini basmak zorundadırlar.
"Küçüklere zararlıdır" ibaresinin herkesin kolayca görüp okuyabileceği şekil ve büyüklükte yazılması zorunludur.
Bu suretle damgalanan eserler;
a) Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.
b) Dükkanlarda, cemakanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez.
c) Bir yerden bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz.
d) Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya
diğer suretlerle ilan edilemez, satışı için reklam ve propaganda yapılamaz.
e) Para mukabili veya parasız küçüklere gösterilemez, verilemez
ve hiçbir suretle okul ve benzeri yerlere sokulamaz.
Bu tür eserler, ancak 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen
zarf veya poşet içinde satılabilir. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin
ismi ile "Küçüklere zararlıdır" ibaresinden başka hiç bir yazı ve resim
bulunamaz.
Kurul kararının tebliğinden önce dağıtımı yapılmış olan bu kabil basılmış eserleri satış için ellerinde bulunduranlar da, Kurul kararlarının
ilgililere duyurulma tarihinden itibaren, bu maddedeki sınırlamalara
uymak zorundadırlar.
Kurulca haklarında küçükler için muzır olduğuna üç defa karar
verilen basılmış periyodik eserlerin sonraki sayıları ile diğer basılmış
eserlerin sonraki basıları da, yeniden bir karar verilmesine gerek kalmaksızın bu maddede belirtilen sınırlamalara tabidir. Ancak bu gibi
eserlerin sahipleri, eserlerinin müteakip sayı ve basılarının küçükler
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için muzır nitelikte olmadığı iddiasıyla kurula başvurarak incelenmesini isteyebilirler. Kurul, başvuruyu haklı bulursa, bu maddedeki
sınırlamalar sonraki sayı ve basılar için uygulanmaz.
Haklarında Kurulun her hangi bir kararı bulunmadığı halde, basılmış eserlerinin konusu veya ihtiva ettiği yazı ve resimler sebebiyle
küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacağı kanaatinde olan
eser sahipleri kendiliklerinden, eserin üzerine "Küçüklere zararlıdır"
damga veya işaretini basarak içi görünmeyen zarf veya poşet içinde
satışa arz edilebilirler. Bu takdirde, bu basılmış eserler hakkında da bu
maddenin ilgili fıkraları hükümleri uygulanır.
Madde 5 - (Mülga)
Madde 6 - Fikri, içtimai, ilmi ve bedii kıymeti haiz olan eserler bu
kanunun şumulünden hariçtir.
Madde 7 - Kanunun 4 üncü maddesinin;
a) Birinci ve ikinci fıkrasına göre; kendilerine tebligat yapıldığı
halde eserlerini damgasız olarak yayımlayan eserin sahipleri, sorumlu
müdürleri ve telif hakkı sahipleri,
b) Dördüncü fıkrasına aykırı olarak, sınırlamaya tabi olan damgalı veya damgasız basılmış eserleri, fıkranın bentlerinde belirtilen
şekillerde satan, teşhir eden, nakleden, sipariş kabul eden, ilan eden,
gösteren, veren ve okullara sokanlar,
c) Beşinci ve sekizinci fıkralarına aykırı şekilde, zarf veya poşete
koymadan veya beşinci fıkrada zikredilen evsafa aykırı zarf veya poşet
içinde satanlar.
İki milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Suçun tekerrürü halinde cezanın azami haddi uygulanır.
Madde 8 - Basılmış eserler ile mevkutenin her nüshasından ikişer
adedi, neşri takip eden çalışma gününde bir alındı belgesi karşılığında
Kurul Başkanlığına gönderilir. Ankara dışında basılan eserlerin postaya
verildiği tarih esas alınır.
Bu madde hükmünü yerine getirmeyenler hakkında 5680 sayılı
Basın Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen ceza hükümleri uygulanır.
Madde 9 - (Mülga)
Madde 10 - Birinci maddede zikredilen eserlerden her hangi birinin tetkik edilmekte olduğuna ve tahdit edileceğine dair yevmi gazete
ve mecmualarla neşriyatta bulunulamaz. Bu nevi haberleri neşreden
gazete ve mecmua müdiri mesulleri sekizinci madde mucibince cezalandırılır. İşbu kanunda yazılı ceza sulh mahkemelerince hükmolunur.
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Ek Madde 1 - Bir aydan az süreli mevkuteler ile sinema ve her türlü
film afişleri, ilanlar,fotoğraflar,kabartma ve her türlü posterler, kartpostallar,takvimler hariç, 4 üncü maddede belirtilen şekilde sınırlamaya
tabi tutulacak basılmış eserlerin sahiplerinden,
a) Haklarında Kurulun herhangi bir kararı bulunmadığı halde
basılmış eserlerini kendiliklerinden küçüklere muzır nitelikte görerek
zarf veya poşet içinde satışa arz etmek isteyenler, bu eserlerin Katma
Değer Vergisi dahil toplam satış bedeli üzerinden % 25 oranında bir
meblağı,piyasaya sürdükleri tarihten,
b) Basılmış eserlerinin, Kurul tarafından küçükler için muzır nitelikte olduğuna karar verilenler, bu eserin basım adedinin Katma Değer
Vergisi dahil toplam satış bedeli üzerinde % 40 oranında bir meblağı,
Kurul kararının tebliği tarihinden,
İtibaren, bir ay içinde, Toplu Konut Fonuna aktarılmak üzere Maliyeye yatırmak zorundadırlar.
Bu meblağları belirtilen süre içinde yatırmayanlar hakkında, 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri
uygulanır.
Ek Madde 2 - Bir aydan az süreli mevkuteler ile eklerinde, sinema
ve her türlü film afişlerinde, ilanlarda, fotoğraflarda, kabartma ve her
türlü posterlerde, kartpostallarda ve takvimlerde 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte yayın yapılamaz.
Aksine davranan mevkute sahipleri ve bunların sorumlu müdürleri
hakkında Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki; sinema ve her türlü film afişlerini, ilanları, fotoğrafları, kabartma
ve her türlü posterleri, kartpostalları, takvimleri basan, çoğaltan, satan ve alenen kullananlar hakkında Türk Ceza Kanununun 426 ncı
maddesinin birinci fıkrasındaki ceza hükümleri uygulanır.
Ek Madde 3 - Bu Kanunda yazılı suçlardan doğan davalar en geç
iki ay içinde sonuçlandırılır.
Geçici Madde 1 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, mevcut
Kurul üyelerinin üyelikleri sona erer.
Madde 11 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
21/6/1927 TARİHLİ VE 1117 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1 – 11/5/1988 tarih ve 3445 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde 2 - Türk Ceza Kanununun 426,427,428 inci maddeleri ile 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 7
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ve ek 2 nci maddelerine göre verilen cezaların onda dokuzu affedilmiştir. Ancak, infaz edilecek para cezası otuzmilyon lirayı geçemez. Tahsil
edilmiş para cezaları iade olunmaz.
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D.3
ULUSLARARASI ÇOCUK
KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖN
VE KAPSAMINA DAİR KANUN
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı Resmi Gazete

: 5717
: 22/11/2007
: 4/12/2007, Sayı 26720

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek
Sözleşmeye taraf bir ülkeden diğer bir taraf ülkeye götürülen veya
alıkonulan çocuğun mutat meskeninin bulunduğu ülkeye iadesine
veya şahsî ilişki kurma hakkının kullanılmasına dair 25/10/1980 tarihli
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Sözleşmenin
uygulanmasını sağlamaya yönelik usûl ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Kanun, bir kişiye veya bir kuruma tek başına
veya birlikte kullanılmak üzere tevdi edilmiş bulunan ve yer değiştirmenin veya alıkonulmanın gerçekleştiği sırada fiilen kullanılmakta
olan velâyet veya şahsî ilişki kurulması haklarının ihlâlinden hemen
önce mutat meskeninin bulunduğu taraf ülkelerden birinde bulunan
çocuklara uygulanır.
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Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Kanunda geçen;
a) Merkezî Makam: Adalet Bakanlığını,
b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında çocuğun yeri değiştirilmeden veya alıkonulmadan önce bakım, gözetim ve koruma veya
şahsî ilişki kurma hakkını fiilen kullanan gerçek kişi ile kurum ve
kuruluşları,
c) Çocuk: Onaltı yaşını tamamlamamış kişileri,
d) Velâyet hakkı: Çocuğun bakım, gözetim ve koruma ile meskenini
tayin etme hakkını,
e) Şahsî ilişki kurma hakkı: Çocuğun belirli bir süre mutat meskeninin bulunduğu yerden başka bir yere götürülmesi hakkını, f) Sözleşme:
25/10/1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine
Dair Sözleşmeyi,
g) Genel Müdürlük: Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış
İlişkiler Genel Müdürlüğünü,
h) Uzmanlar: Sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagog gibi meslek
mensuplarını,
ı) Mahkeme: Aile mahkemesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezî Makamın Alacağı Tedbirler
Merkezî Makam
MADDE 4 - (1) Sözleşmenin öngördüğü yükümlülükler Merkezî
Makam tarafından, mahallî Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığı ile
yerine getirilir.
(2) Merkezî Makam, başvuruda bulunan adına çocuğun iadesi
veya şahsî ilişki kurulmasını sağlamak amacıyla idarî ve adlî işlemleri
yapmaya yetkilidir.
Merkezî Makamın görevleri
MADDE 5 - (1) Merkezî Makam, mahallî Cumhuriyet başsavcılığı
aracılığı ile;
a) Sözleşme kapsamında çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurulma
hakkının kullanılması konusunda bir başvurunun yapılmasını müteakip çocuğun bulunduğu yerin tespiti ile menfaatlerinin korunması
için kolluk ve diğer yetkili makamları görevlendirmek de dahil olmak
üzere gerekli bütün tedbirleri alır.
b) Çocuğun, kendisini kaçırmış olan kişinin rızası ile iadesi veya
taraflar arasında sulh yoluyla bir çözüme ulaşılmasını teminen gerekli
bütün tedbirlerin alınmasını sağlar.
c) Çocuğun, kendisini kaçırmış olan kişinin rızası ile iadesi veya ta-
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raflar arasında sulh yoluyla bir çözümün bulunması mümkün değilse,
çocuğun iade edilip edilmeyeceği veya şahsî ilişki hakkının kullanılması konusunda bir karar verilmek üzere yetkili mahkemeye dava
açar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Usûl Hükümleri
Görev ve yetki
MADDE 6 - (1) Bu Kanunun uygulanmasından doğan dava ve
işlerde görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde bu Kanun kapsamına giren dava ve işlerde 9/1/2003
tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama
Usullerine Dair Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri
uygulanır.
(2) İade veya şahsî ilişki kurulması hakkında başvuru yapıldığı
sırada çocuğun halen oturduğu veya 10 uncu maddeye göre koruma
altına alındığı yer mahkemeleri yetkilidir.
Başvuru usûlü
MADDE 7 - (1) Çocuğun, velâyet hakkı ihlâl edilerek yerinin
haksız olarak değiştirildiğini veya alıkonulduğunu ileri süren kişi,
kurum veya kuruluş, çocuğun geri dönmesini sağlamak için çocuğun
mutat meskeninin bulunduğu merkezî makama veya Merkezî Makama
veya Sözleşmeye taraf diğer herhangi bir devlet merkezî makamına
başvurabilir.
(2) Çocuğun iadesi hakkındaki davalar, Merkezî Makam adına
mahallî Cumhuriyet başsavcılığınca açılır.
(3) Davanameye yabancı merkezî makam veya başvuruda bulunan
veyahut çocuğu yanında bulunduran kişi tarafından ibraz edilen belgeler eklenir. Bu Kanunun uygulanmasında merkezî makam tarafından
gönderilen belgelerin tasdiki aranmaz.
(4) Mahkeme çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurulması talebinin
değerlendirilmesine esas olmak üzere, gerekli gördüğü tüm bilgi ve
belgelerin ibrazını isteyebilir.
Sulh yoluyla çözüm
MADDE 8 - (1) Mahkeme, bu Kanunun uygulanmasından doğan
dava ve işlerde esasa girmeden önce, çocuğun iadesini uzmanlardan
da yararlanarak sulh yoluyla teşvik eder. Sulh sağlanamadığı takdirde
yargılamaya devam olunarak esas hakkında karar verilir.
Yargılama usûlü
MADDE 9 - (1) Çocuğun iadesine dair davaname, duruşma günü
ile birlikte taraflara tebliğ olunur.
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(2) Bu Kanunun uygulanmasından doğan tüm dava ve işler basit
yargılama usûlüne göre öncelikle ve acele görülür.
Geçici koruma tedbirleri
MADDE 10 - (1) Mahkeme, talep üzerine veya re’sen çocuğun
yüksek yararının tehlikeye düşmesini önlemek için dava sonuna kadar
aşağıda belirtilen geçici tedbirlere, gerektiğinde çocuğun görüşünü ve
uzmanlardan rapor almak suretiyle karar verebilir:
a) Bakım ve gözetimi üzerine alan akrabalardan birine teslim.
b) Bakım ve gözetimi üzerine alan güvenilir bir aile yanına yerleştirme.
c) Çocuk bakımı ve yetiştirme veya benzeri resmî yahut özel kurumlara yerleştirme.
d) Resmî veya özel bir hastaneye veya tedavi evine yahut eğitimi
güç çocuklara mahsus kurumlara yerleştirme.
Şahsî ilişki kurulması
MADDE 11 - (1) Şahsî ilişki kurma hakkının korunması veya tesisi
talebi ile bu talep üzerine yürütülecek adlî ve idarî işlemler, çocuğun
iadesi talebi hakkındaki usûl ve esaslara tâbidir.
(2) Çocuğun iadesi veya çocukla şahsî ilişki kurulması davasının
neticelenmesine kadar, mahkemece başvuruda bulunan ile çocuk arasında geçici olarak şahsî ilişki kurulması kararı verilebilir.
İade davasında velâyet
MADDE 12 - (1) Çocuğun iadesine dair bir karar verilmiş ise bu
hükümde ayrıca velâyete ilişkin karar verilmez. Ancak, çocuğun iadesi
talebinin reddine karar verilmesi halinde, velâyet hakkına dair bir karar
verilebilir.
Velâyet kararının iade davasına etkisi
MADDE 13 - (1) Çocuğun iadesi başvurusunun yapılmasından
sonra verilmiş bir velâyet kararı, bu Kanun hükümleri çerçevesinde
çocuğun iadesi talebinin reddine gerekçe oluşturmaz.
Bekletici mesele
MADDE 14 - (1) Görülmekte olan bir iade davası sırasında velâyet
davası da açılmış ise velâyete ilişkin dava bekletilir.
Davaların ayrılması
MADDE 15 - (1) İade davası ile velâyet davası birleştirilmiş ise
birleştirilen davalar tefrik edilerek öncelikle iade davası görülüp sonuçlandırılır.
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Adlî tatil
MADDE 16 - (1) Bu Kanunun uygulanmasından doğan dava ve
işler adlî tatilde de görülür.
(2) Bu Kanunun uygulanmasından doğan dava ve işlerde, 18/6/1927
tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun adlî tatil
nedeni ile sürelerin uzatılmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.
Kararın kesinleşmesi
MADDE 17 - (1) Çocuğun iadesine veya şahsî ilişki kurulmasına
dair kararlar kesinleştiğinde yerine getirilir.
(2) Çocuğun iadesi ve şahsî ilişki kurulması hakkındaki kararlara
karşı Merkezî Makam, başvuruda bulunan veya davalı tarafından kanun yoluna başvurulabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kararların Yerine Getirilmesi
Kararın yerine getirilmesi
MADDE 18 - (1) Çocuğun iadesine veya şahsî ilişki kurulmasına
dair ilâmlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun ilgili hükümlerine göre çocuğun bulunduğu yerdeki icra müdürlüğünce
İcra ve İflâs Kanununun 25 inci maddesinde yazılı şekilde bir icra emri
tebliğ etmeksizin yerine getirilir.
(2) Bu Kanun gereğince verilen geçici tedbir kararları Cumhuriyet
başsavcılığınca, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu veya
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yerine getirilir.
İcra müdürlüğünün yetkisi
MADDE 19 - (1) Çocuğun iadesi ve şahsî ilişki kurulmasına dair
ilâmın icrası sırasında, çocuğu yanında alıkoyan kişi bulunmaz veya
hemen bulundurulması mümkün olmazsa ilâmın yerine getirilmesi
yokluğunda yapılır.
(2) Çocuğu alıkoyan kişi icra müdürlüğünün isteği halinde, çocuğun bulunabileceği yerleri derhal göstermek zorundadır. Bu yerler
gerektiğinde zorla açtırılır.
Kolluk kuvvetlerinin görevleri
MADDE 20 - (1) Zor kullanma hususunda bütün kolluk kuvvetleri
icra müdürlüğünün yazılı başvurusu üzerine kendisine yardım etmek
ve emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
Koruma tedbirlerinin yerine getirilmesi
MADDE 21 - (1) Çocuk hakkında alınacak her türlü koruma tedbirleri sırasında, fiziksel ve zihinsel yönden zarar görmemesi için İcra
ve İflâs Kanununun 25/b maddesinde öngörülen hükümler uygulanır.
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İcranın ertelenmesi
MADDE 22 - (1) İlamın yerine getirilmesinin, çocuğun fiziksel
ve duygusal yönden gelişimini ağır bir tehlike altında bırakacağının
uzman tarafından tespit edilmesi durumunda, icra müdürü tarafından,
talep üzerine veya re’sen söz konusu tehlike ortadan kalkıncaya kadar
icra ertelenir.
Çocuğun iadesi
MADDE 23 - (1) İade veya şahsî ilişki kurulmasına dair kararların
icrası suretiyle çocuğun teslimi ancak başvuruda bulunanın veya tayin
edeceği bir kişi yahut kurum yetkilisinin huzurunda yerine getirilir.
Çocuğun yerinin değiştirilmemesi
MADDE 24 - (1) Mahkemece, talep üzerine veya re’sen iade ya da
şahsî ilişki kurulması işlemleri sonuçlanıncaya kadar çocuğun yerinin
takibi için aşağıdaki geçici tedbirlerden birine ya da birden fazlasına
karar verilebilir:
a) Çocuğun yurt dışına çıkışının geçici olarak durdurulması.
b) Çocuk adına pasaport alınması veya yenilenmesi işlemlerinin
durdurulması.
c) Çocuğun okul, muhtarlık veya nüfus kayıtlarının alınması veya
değiştirilmesi işlemlerinin durdurulması.
d) Pasaport veya kimlik kayıtlarına dava süresince el konulması.
e) Çocuğun tayin edilen sürelerde yetkili makamlarca kontrol edilmesi.
f) Bu maksatla öngörülen diğer her türlü tedbirler.
Yaptırım
MADDE 25 - (1) Çocuğun iadesine veya şahsî ilişki kurulmasına
dair ilâmların icrası sırasında çocuğu gizleyen veya ilâmın icrasından
sonra tekrar kaçıran taraf ile bu fiillere iştirak edenler ve bu Kanuna
göre yapılan tebliğ, tedbir ve emirlere uymayanlar hakkında, İcra ve
İflâs Kanununun 341 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Çocuğun giderleri
MADDE 26 - (1) Bir aile yanına veya paralı özel bir kurum ya da
benzeri teşekküllere yerleştirilen çocuğun giderleri Devletçe ödenir.
Ödenecek bu meblağ mahkemece verilecek bir kararla tespit edilir.
(2) Haksız yere ödeme yapılmasına sebebiyet veren ilgililere karşı
Devletin, genel hükümler uyarınca rücû hakkı saklıdır.
Yargılama masrafları
MADDE 27 - (1) Bu Kanunun uygulanmasından doğan dava ve
işler harca tâbi değildir. Yargılama masrafları kovuşturma ödeneğinden
karşılanır. Bununla birlikte yargılama masrafları davayı kaybedene
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yükletilir.
(2) Şu kadar ki; başvuruda bulunan adına bir avukat veya müşavirin katılımından doğan masraflar ile çocuğun iadesi sebebiyle doğan
masraflar kovuşturma ödeneğinden karşılanmaz.
Adlî yardım
MADDE 28 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında başvuruda bulunan, adlî yardımdan yararlanabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümleri

Usûl hükümleri
MADDE 29 - (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde; 22/11/200
tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun aile hukukuna ilişkin
hükümleri ile 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 9/1/2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin
Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun, 9/6/1932 tarihli
ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 3/7/2005
tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri uygulanır.
MADDE BAŞLIK
MADDE MADDE İÇERİK
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri 1/8/2000 tarihinden sonra meydana gelen bu Kanun kapsamındaki dava ve işler hakkında da uygulanır.
Yürürlük
MADDE 30 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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AİLENİN KORUNMASI VE
KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı Resmi Gazete

: 6284
: 8/3/2012
: 20/3/2012, Sayı 28239

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar
Amaç, kapsam ve temel ilkeler
MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete
uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve
tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere
yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
(2) Bu Kanunun uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki temel ilkelere uyulur:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu
uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır.
b) Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir.
c) Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları
insan onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilir.
ç) Bu Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti
önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler

D.4- m.2

Ailenin Korunması

ayrımcılık olarak yorumlanamaz.
Tanımlar
MADDE 2 - (1) Bu Kanunda yer alan;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
b) Ev içi şiddet: Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi
paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer
kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve
ekonomik şiddeti,
c) Hâkim: Aile mahkemesi hâkimini,
ç) Kadına yönelik şiddet: Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için
uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile
kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Kanunda şiddet olarak
tanımlanan her türlü tutum ve davranışı,
d) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan
zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması
muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün
keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda
meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her
türlü tutum ve davranışı,
e) Şiddet mağduru: Bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum
ve davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan veya kalma
tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi
bulunan kişileri,
f) Şiddet önleme ve izleme merkezleri: Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek
ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmidört saat
esası ile yürüten merkezleri,
g) Şiddet uygulayan: Bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum
ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri,
ğ) Tedbir kararı: Bu Kanun kapsamında, şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar hakkında hâkim, kolluk görevlileri ve mülkî amirler
tarafından, istem üzerine veya resen verilecek tedbir kararlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Koruyucu ve Önleyici Tedbirlere İlişkin Hükümler
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.

138

Ailenin Korunması

D.4- m.4

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.
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.
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.
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ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı
varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin
sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
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.
Suçlara ilişkin saklı tutulan hükümler
MADDE 6 - (1) Kişinin silah bulundurması, uyuşturucu veya
uyarıcı madde kullanmasının suç oluşturması dolayısıyla ya da fiilinin
başka bir suç oluşturması nedeniyle;
a) Soruşturma ve kovuşturma evresinde koruma tedbirlerine veya
denetimli serbestlik tedbirlerine,
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b) Mahkûmiyet hâlinde ceza veya güvenlik tedbirlerinin infazına
ve bu çerçevede uygulanabilecek olan denetimli serbestlik tedbirlerine,
ilişkin kanun hükümleri saklıdır.
İhbar
MADDE 7 - (1) Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı
hâlinde herkes bu durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebilir. İhbarı alan kamu görevlileri bu Kanun kapsamındaki görevlerini
gecikmeksizin yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle yükümlüdür.MADDE
İÇERİK
Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik
MADDE 8 - (1) Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir.
Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden,
mülkî amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir.
(2) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak
şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk
görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine
karar verilebilir.
(3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı
hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.
(4) Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya
tebliğ edilir. Tedbir talebinin reddine ilişkin karar ise sadece korunan
kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk
birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla
derhâl tebliğ edilir.
(5) Tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına
aykırılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı yapılır.
(6) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri
veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın
etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda
gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu
bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan
kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanır.
(7) Talep hâlinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin kolluk mari-
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fetiyle teslimi sağlanır.
İtiraz
MADDE 9 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı
tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından
aile mahkemesine itiraz edilebilir.
(2) Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya,
o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde,
numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci
daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde
asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk
mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye
hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir.
(3) İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen
kararlar kesindir.
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.
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(7) İşyerinin değiştirilmesi yönündeki tedbir kararı, kişinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili merci veya kişi tarafından
yerine getirilir.
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.
Teknik yöntemlerle takip
MADDE 12 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen tedbir kararlarının uygulanmasında hâkim kararı ile teknik araç ve yöntemler
kullanılabilir. Ancak, bu suretle, kişilerin ses ve görüntüleri dinlenemez,
izlenemez ve kayda alınamaz.
(2) Teknik araç ve yöntemlerle takibe ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Tedbir kararlarına aykırılık
MADDE 13 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir
kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket
etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine
ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar
zorlama hapsine tabi tutulur.
(2) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal
edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin
süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin
toplam süresi altı ayı geçemez.
(3) Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca
yerine getirilir. Bu kararlar Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine
bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezlerin Kurulması, Destek Hizmetleri ve
Kurumlararası Koordinasyon
Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması
MADDE 14 - (1) Bakanlık, gerekli uzman personelin görev yaptığı
ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile
koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik
destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmidört saat esasına göre yürüten, çalışma usul ve esasları yönetmelikle
belirlenen, şiddet önleme ve izleme merkezlerini kurar.
(2) Kurulan merkezlerde şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önle-
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yici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları
yapılır ve destek hizmetleri verilir.
Destek hizmetleri
MADDE 15 - (1) Bu Kanun kapsamında şiddetin önlenmesi ve
verilen tedbir kararlarının etkin olarak uygulanmasının izlenmesi bakımından şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek destek
hizmetleri şunlardır:
a) Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile zorlama hapsinin verilmesine ve uygulanmasına ilişkin veri toplayarak bilgi bankası oluşturmak, tedbir kararlarının sicilini tutmak.
b) Korunan kişiye verilen barınma, geçici maddi yardım, sağlık,
adlî yardım hizmetleri ve diğer hizmetleri koordine etmek.
c) Gerekli hâllerde tedbir kararlarının alınmasına ve uygulanmasına yönelik başvurularda bulunmak.
ç) Bu Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılmasına yönelik
bireysel ve toplumsal ölçekte programlar hazırlamak ve uygulamak.
d) Bakanlık bünyesinde kurulan çağrı merkezinin bu Kanunun
amacına uygun olarak yaygınlaştırılması ve yapılan müracaatların
izlenmesini sağlamak.
e) Bu Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılması için çalışan
ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
(2) Korunan kişilerle ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek destek hizmetleri şunlardır:
a) Kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik etmek ve meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
b) Verilen tedbir kararıyla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesine yönelik önerilerde bulunmak ve yardımlar yapmak.
c) Tedbir kararlarının uygulanmasının sonuçlarını ve kişiler üzerindeki etkilerini izlemek.
ç) Psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve
danışmanlık yapmak.
d) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu hakkında ayrıntılı sosyal
araştırma raporu hazırlayıp sunmak.
e) İlgili merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair rapor hazırlamak.
f) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca maddi destek sağlanması
konusunda gerekli rehberliği yapmak.
(3) Şiddet uygulayanla ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek destek hizmetleri şunlardır:
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a) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi,
kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu ile diğer kişiler ve toplum açısından taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu
hazırlayıp sunmak.
b) İlgili makam veya merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair
rapor hazırlamak.
c) Teşvik edici, aydınlatıcı ve yol gösterici mahiyette olmak üzere
kişinin;
1) Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim
ve rehabilitasyon programlarına katılmasına,
2) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığının
ya da ruhsal bozukluğunun olması hâlinde, bir sağlık kuruluşunda
muayene veya tedavi olmasına,
3) Meslek edindirme kurslarına katılmasına,
yönelik faaliyetlerde bulunmak.
(4) Şiddet mağduru ile şiddet uygulayana yönelik hizmetler, zorunlu hâller dışında farklı birimlerde sunulur.
Kurumlararası koordinasyon ve eğitim
MADDE 16 - (1) Bu Kanun hükümlerinin yerine getirilmesinde
kurumlararası koordinasyon Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler,
bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak kendi görev alanına giren
konularda işbirliği ve yardımda bulunmak ve alınan tedbir kararlarını ivedilikle yerine getirmekle yükümlüdür. Gerçek ve tüzel kişiler,
bu Kanun kapsamında Bakanlık çalışmalarını desteklemek ve ortak
çalışmalar yapmak üzere teşvik edilir.
(3) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve
yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az
doksan dakika kadınların çalışma yaşamına katılımı, özellikle kadın ve
çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele mekanizmaları ve benzeri
politikalar konusunda Bakanlık tarafından hazırlanan ya da hazırlattırılan bilgilendirme materyallerini yayınlamak zorundadır. Bu yayınlar,
asgari otuz dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında olmak üzere 08.0022.00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli
olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu
süreler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Televizyon kuruluşları ve radyolarda yayınlanacak bilgilendirme materyalleri,
Bakanlık birimleri tarafından üniversiteler, ilgili meslek kuruluşları ve
sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak hazırlanır.
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(4) Bu Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi sırasında
kamu kurum ve kuruluşlarının personeli Bakanlık görevlilerine yardımcı olurlar.
(5) Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, personel ve üyelerinin bu Kanunun etkin bir
biçimde uygulanması amacıyla Bakanlığın hazırlayıp koordine edeceği, kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim
programlarına katılmasını sağlar.
(6) İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına, kadının insan hakları
ve kadın erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Geçici maddi yardım yapılması
MADDE 17 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre geçici maddi yardım
yapılmasına karar verilmesi hâlinde, onaltı yaşından büyükler için her
yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda birine kadar günlük
ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla olması hâlinde, ilave her
bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır.
Ancak, ödenecek tutar hiçbir şekilde belirlenen günlük ödeme tutarının
bir buçuk katını geçemez. Korunan kişilere barınma yeri sağlanması
hâlinde bu fıkrada belirlenen tutarlar yüzde elli oranında azaltılarak
uygulanır.
(2) Bu ödemeler, Bakanlık bütçesine, geçici maddi yardımlar için
konulan ödenekten karşılanır. Yapılan ödemeler, şiddet uygulayandan
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil edilir. Bu şekilde tahsil
edilemeyenler 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi
tarafından takip ve tahsil edilir.
(3) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti
hâlinde yapılan yardımlar, bu kişiden 6183 sayılı Kanun hükümlerine
göre tahsil edilir.
Nafaka
MADDE 18 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre nafakaya karar
verilmesi hâlinde, kararın bir örneği, resen nafaka alacaklısının veya
borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderilir.
(2) Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olması durumunda, korunan kişinin başvurusu
aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir. İcra müdürlüklerinin nafakanın tahsili
işlemlerine ilişkin posta giderleri Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü
ödeneğinden karşılanır.
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Sağlık giderleri
MADDE 19 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu
tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da
girmeyen veya genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel
sağlık sigortasından yararlanamayan ya da diğer mevzuat hükümleri
gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanlar; bu
hâllerin devamı süresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında, gelir testine
tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı
verilen kişinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel sağlık sigortası
kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer
sağlık hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden
karşılanır.
Harçlar ve masraflardan, vergilerden muafiyet ve davaya katılma
MADDE 20 - (1) Bu Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen
kararların icra ve infazı için yapılan işlemlerden yargılama giderleri,
harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz. Bu
Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yapılan ödemeler gelir vergisi ile
veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar
ise damga vergisinden müstesnadır.
(2) Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla
açılan idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kadrolar
MADDE 21 - – (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
Yönetmelik
MADDE 22 - (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar altı ay içinde, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Bakanlık tarafından hazırlanan
yönetmeliklerle düzenlenir.
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Yürürlükten kaldırılan hükümler ve atıflar
MADDE 23 - (1) 14/1/1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Mevzuatta 4320 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
(3) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 4320 sayılı Kanun
hükümlerine göre verilen kararların uygulanmasına devam olunur.
Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin faaliyete geçmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun 14 üncü maddesinde kurulması öngörülen şiddet önleme ve izleme merkezleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Bakanlık tarafından belirlenecek illerde pilot uygulama yapılmak üzere kurulur. Kuruluşları
tamamlanıncaya kadar merkezlerin görevlerinin Bakanlığın hangi birimlerince yürütüleceği Bakanlık tarafından belirlenir.
Yürürlük
MADDE 24 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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6284 SAYILI AİLENİN
KORUNMASI VE KADINA
KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESİNE DAİR
KANUNA İLİŞKİN
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı Resmî Gazete:

: 18/1/2013 No : 28532

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı
ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali
olan kişiler hakkında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirler ile bu
tedbirlerin alınması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun
22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aydınlatılmış rıza: Korunan kişinin kendisi hakkında verilebilecek tedbir kararının anlayabileceği bir biçimde sebepleri, aşamaları
ve sonuçları hakkında açıklama yapılarak bilgilendirilmesi ve özgür
iradesi ile bu hususların tamamını anlayıp kabul ettiğine dair yazılı
beyanını,
b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
c) Gecikmesinde sakınca bulunan hal: Kolluk tarafından yapılacak
tahkikat ve risk değerlendirilmesi sonucunda, derhal işlem yapılmadığı
takdirde, şiddet eyleminin önlenememesi, kişinin can güvenliği, hak ve
hürriyetlerinin korunmasının tehlikeye girmesi, korunan kişinin zarar
görmesi, şiddet eyleminin iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması,
şiddet uygulayanın kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi gibi
ihtimallerin ortaya çıkması ve resen veya ilgilinin talebi üzerine mülki
amirden ya da hâkimden karar almak için yeterince vakit bulunamaması halini,
ç) Geçici koruma: Hayati tehlikesi bulunan şiddet mağdurunun
kolluk tarafından gerektiğinde her türlü teknik cihaz ve donanımlarla,
yirmidört saat esasına göre kesintisiz olarak, şiddet uygulayan veya
uygulama tehlikesi bulunan kişilerden gelebilecek tehlikelerden korunması amacıyla yerine getirilen tedbiri,
d) Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü,
e) Hâkim: Aile mahkemesi hâkimini,
f) Hayati tehlike: Bir kimsenin ölümle sonuçlanabilecek bir şiddet
olayına maruz kalması ya da kalma ihtimalinin bulunması halini,
g) İhbar ve şikâyet: İhbar, üçüncü kişiler tarafından ilgili makam
veya mercilere olayın yazılı, sözlü veya başka bir suretle bildirilmesini;
şikâyet, şiddet mağdurunun şiddet veya şiddet tehlikesi halinde ilgili
makam veya mercilere müracaat etmesini,
ğ) Kanun: 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu,
h) Kolluk: Polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerini,
ı) Kolluk amiri: Hakkında tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim
yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı yerdeki Jandarma
Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından atamalarındaki usule göre konu ile yetkili ve
görevli kolluk biriminin komutanını/amirini,
i) Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik veya sözlü istismara veya şiddete uğrayanların, şiddetten korunması, psiko-sosyal
ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde
şiddet mağdurlarının varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve konukevi, sığınmaevi,
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kadın sığınağı, kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılan yatılı sosyal
hizmet kuruluşunu,
j) Korunan kişi: Tedbir kararı kapsamında korunan şiddet mağdurunu ve varsa beraberindeki çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı
ısrarlı takip mağdurunu,
k) Koruyucu tedbir kararı: Kanun kapsamında belirtilen merciler tarafından korunan kişi hakkında olayın niteliği dikkate alınarak
hükmedilecek tedbirlere ilişkin kararı,
l) Müdürlük: Aile ve Sosyal Politikalar il veya ilçe müdürlüğünü,
m) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan
zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması
muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün
keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda
meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her
türlü tutum ve davranışı,
n) Şiddet mağduru: Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde uyruğuna
bakılmaksızın, Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalan ya da kalma tehlikesi
bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan
kişiyi,
o) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi
ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına
yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin
görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmidört saat esasına göre yürütüldüğü merkezi,
ö) Şiddet uygulayan: Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve
davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişiyi,
p) Önleyici tedbir kararı: Kanunda belirtilen merciler tarafından
şiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişi hakkında, olayın niteliği dikkate alınarak hükmedilecek tedbirlere ilişkin kararı,
r) Şikâyet mercileri: Kolluğu, mülki amiri, Cumhuriyet başsavcılığını, hâkimi, Bakanlığın ilgili birimlerini,
s) Tedbir kararı: Kanun kapsamında, şiddet mağduru ve şiddet
uygulayan hakkında hâkim, mülkî amir veya kolluk tarafından, talep
veya ihbar üzerine ya da resen verilecek kararı,
ş) Tek taraflı ısrarlı takip: Aralarında aile bağı veya ilişki bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın, şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna
yönelik olarak, güvenliğinden endişe edecek şekilde fiziki veya psikolojik açıdan korku ve çaresizlik duygularına sebep olacak biçimde, içeriği
ne olursa olsun fiili, sözlü, yazılı olarak ya da her türlü iletişim aracını
kullanarak ve baskı altında tutacak her türlü tutum ve davranışı,
ifade eder.
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İhbar ve Şikâyet

İhbar ve şikâyet
MADDE 4 - (1) Kişinin, şiddete uğraması veya şiddete uğrama
tehlikesi altında bulunması halinde herkes durumu yazılı, sözlü veya
başka bir suretle ilgili makam ve mercilere ihbar edebilir. Şiddet veya
şiddete uğrama tehlikesinden haberdar olan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ise durumu
derhal, şikâyet mercilerine bildirmek zorundadır.
(2) Şiddet mağduru, şiddet veya şiddete uğrama tehlikesine maruz
kalması halinde durumu şikâyet mercilerine yazılı, sözlü veya başka
bir şekilde bildirebilir.
(3) Şikâyet mercileri Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.
(4) Müdürlük veya ŞÖNİM’e yapılan şikâyet ve ihbarlar, bunlar
tarafından olayın özelliğine göre, kolluğa, mülki amire, Cumhuriyet
başsavcılığına veya hâkime gecikmeksizin bildirilir.
(5) Sözlü yapılan şikâyet ve ihbarlar derhal tutanağa geçirilir.
Yapılacak işlemler
MADDE 5 - (1) Kolluk, kendisine yapılan ihbar veya şikâyet üzerine genel hükümler doğrultusunda gerekli işlemleri yapar. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Kanun kapsamında almış olduğu
koruyucu ve önleyici tedbirleri onaylanmak üzere tedbirin niteliğine
göre mülki amire veya hâkime sunar. Kolluk, kendisine intikal eden her
olay hakkında gecikmeksizin en seri vasıtalarla ŞÖNİM’e bilgi verir.
(2) Cumhuriyet başsavcılığı, yapılan ihbar ve şikâyet üzerine evrakın bir örneğini ivedilikle olayın niteliğine göre uygulanabilecek olan
koruyucu veya önleyici tedbir hakkında karar verilmek üzere hâkime
veya mülki amire gönderir.
(3) Mülki amire yapılan ihbar veya şikâyet üzerine Kanunun 3 üncü
maddesinde belirtilen koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya
uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir. Ayrıca mülki amir
olayın niteliğine göre şikâyet veya ihbarı, kolluğa veya Cumhuriyet
başsavcılığına bildirir.
(4) Hâkim veya mülki amir tarafından verilen kararlar ivedilikle
ŞÖNİM’e bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tedbir Kararları
Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
MADDE 6 - (1) Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak
aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer
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tedbirlere delil veya belge aranmaksızın mülkî amir tarafından ilgilinin
talebi, Bakanlık veya kolluk görevlilerinin başvurusu üzerine ya da
resen 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,
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 şartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.
Barınma yerinin sağlanması
MADDE 7 - (1) Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen
kişiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlerde; barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde ise mülkî
amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu
kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde
güvenli nakli sağlanıncaya kadar geçici olarak barındırılır.
(2) Korunan kişi varsa beraberindeki çocukları ile birlikte ŞÖNİM
tarafından Bakanlığa bağlı veya Bakanlığın denetimi altında bulunan
barınma yerlerine güvenli nakli sağlanıncaya kadar, bedeli ödenerek ve
geçici barınmanın sağlandığı yer kolluğu tarafından kişinin güvenliği
sağlanarak sosyal tesis, yurt ve benzeri yerlerde geçici olarak barındırılır. Barınma ve iaşe giderleri, ŞÖNİM tarafından ödenir. Korunan
kişinin yerleştirildiği yere ilişkin bilgi ŞÖNİM’e bildirilir. ŞÖNİM kişinin talebini de dikkate alarak uygun ilk kabul birimi veya konukevi
hizmeti verilecek yeri belirler ve korunan kişinin buraya yerleştirilmesini sağlar.
(3) Korunan kişi ve beraberindeki çocukların hayati tehlikesinin bulunması halinde konukevi, ilk kabul birimi veya diğer tesislere güvenli
bir şekilde yerleştirilmesine kolluk tarafından refakat edilir. ŞÖNİM
tarafından il içi ve il dışı nakillerde ulaşım için araç tahsis edilir ve
ulaşım giderleri ile korunan kişinin zorunlu giderleri karşılanır.
(4) Barınma yeri sağlanması tedbirinin kolluk amirince uygulandığı
veya korunan kişinin kollukta bulunduğu hallerde, kolluk tarafından
kişi ŞÖNİM’e ivedilikle ulaştırılır. Bunun mümkün olmaması halinde
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barınma ve iaşe giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici barınma imkânı,
ikinci fıkrada belirtilen şekilde sağlanır.
(5) Mülki amirin veya kolluk amirinin kararı ile kamu kurum ve
kuruluşlarına ait barınma yerlerine getirilen şiddet mağduru, başka
herhangi bir karar veya onay aranmaksızın barınma yerine derhal
kabul edilir.
(6) Resen hakkında barınma yeri sağlanması tedbirine karar verilen
kişinin barınma yerinde kalmak istememesi halinde aydınlatılmış rızası
alınarak kalmak istediği yere ŞÖNİM tarafından ulaştırılır. Kişinin
hayati tehlikesinin bulunması halinde kolluk refakati talep edilir.
Geçici maddi yardım yapılması
MADDE 8 - (1) Korunan kişi hakkında Kanunun 17 nci maddesi
uyarınca geçici maddi yardım yapılır.
(2) Tedbir kararı, ilgiliye tefhim veya tebliğ edilir ve yerine getirilmek üzere ŞÖNİM’e gönderilir.
(3) Geçici maddi yardım kararı ile on altı yaşından büyükler için her
yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda birine kadar günlük
ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla olması hâlinde, ilave her
bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır.
Ancak, ödenecek tutar hiçbir şekilde belirlenen günlük ödeme tutarının
bir buçuk katını geçemez. Korunan kişilere barınma yeri sağlanması
hâlinde bu fıkrada belirlenen tutarlar yüzde elli oranında azaltılarak
uygulanır.
(4) Geçici maddi yardım, korunan kişinin kimlik numarası ve banka
hesap numarası beyanına istinaden, kararın ŞÖNİM’e tebliğ edilmesini
müteakiben hazırlanan bordro ile ödenir. Bordro, her ayın onbeşinde
ve otuzunda düzenlenerek tahakkuk eden meblağ ilgililerin banka hesabına yatırılır. Aynı tedbir kararında birden fazla kişi hakkında geçici
maddi yardım yapılmasına dair karar verilmesi halinde bu kişiler aynı
bordroda gösterilir ve ödemeler aynı banka hesap numarasına yapılır. Ödeme evrakına karar örneği eklenir. Geçici maddi yardıma dair
ödemelere kararın geçerliliği süresince devam edilir. Geçici maddi yardım yapılmasının kaldırılmasına ya da değiştirilmesine karar verilmesi
halinde kararın geçerli olduğu gün üzerinden hesaplanarak ödeme
yapılır. Korunan kişiye elden ödeme yapılmaz.
(5) Geçici maddi yardımlar için yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine, geçici maddi yardımlar için konulan ödenekten karşılanır. Geçici
maddi yardıma ilişkin ödemelerin geri alımı 42 nci maddede belirtilen
esaslara göre yapılır.
(6) Diğer Kanunlara göre yapılan yardımlar, geçici maddi yardım
yapılması tedbirine karar verilmesine engel olmaz.
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(7) Bu madde kapsamında yapılan ödemeler, gelir vergisi ile veraset
ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise damga
vergisinden istisnadır.
Rehberlik ve danışmanlık hizmeti
MADDE 9 - (1) Korunan kişiye, kişinin psikolojik ve sosyo-ekonomik
durumu değerlendirilerek, hakları, destek alabileceği kurumlar, meslek
edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmayı da
kapsayacak şekilde iş bulma ve benzeri konularda gelişmesi ve uyum
sağlaması, gerekli olan seçimleri, yorumları, planları yapması ve kararları vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve psikolojik
destek sağlamak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği
içerisinde gerekli hizmetler verilir.
(2) Korunan kişinin hukuki rehberliğe ihtiyacı olması halinde 48
inci madde ile düzenlenen davalara müdahil olmayı da içeren gerekli
destek ve danışmanlık hizmeti verilir.
(3) Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde koordinasyon ŞÖNİM
tarafından sağlanır.
Geçici koruma altına alınma
MADDE 10 - (1) Mülkî amir veya gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde kolluk amiri tarafından, olayın niteliği, şikâyet ve ihbar göz
önünde bulundurularak şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına
alma tedbiri verilir.
(2) Geçici koruma altına alınma tedbir kararının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri,
bulunduğu veya tedbirin uygulanacağı yerdeki kolluk görevli ve yetkilidir. Korunan kişi acil durumlarda hemen, diğer hallerde ise yirmidört
saat öncesinden gideceği yere ilişkin olarak görevli ve yetkili kolluğa
bilgi verir. Kolluk tarafından korunan kişinin gideceği yerdeki kolluk
gecikmeksizin haberdar edilir ve tedbir kararı uygulanmaya devam
olunur.
(3) Korunan kişinin ne şekilde koruma altına alınacağı, şiddet mağduruna yönelik muhtemel tehdit ve risk göz önüne alınarak şiddet
mağduru ve şiddet uygulayanın durumunun değerlendirilmesi suretiyle 11/11/2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma
Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan
fiziki koruma tedbirleri hâkim veya mülki amir tarafından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk tarafından belirlenir.
(4) Korunan kişiye, geçici koruma kararının kapsam ve içeriği, şiddet veya şiddete uğrama tehlikesinin varlığı halinde arayabileceği telefon numaraları, kolluğun sorumlulukları, hangi durumlarda kolluğa
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bilgi vermesi gerektiği, hangi kolluk biriminin geçici koruma hizmetinden sorumlu olduğu ve benzeri hususlar, kolluk tarafından açıklanarak
tutanağa geçirilir ve tebliğ edilir.
Kreş imkânı sağlanması
MADDE 11 - (1) Çocuk sahibi olan korunan kişinin çalışmaması
halinde, çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak, on altı yaşından
büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek şartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili
tertibinden karşılanmak üzere kreş imkânı sağlanması tedbiri verilir.
(2) Korunan kişi, çocuğun kamuya ait veya özel kreşe kaydedildiğine veya kreşe devam ettiğine dair belge ile aylık kreş bedelini gösterir
belgeyi Müdürlüğe ibraz eder. Müdürlük birinci fıkra uyarınca gerekli
işlemleri yerine getirir ve hizmetin alınması süresi üzerinden aylık
olarak ödeme yapar. Çocuk bir aydan daha kısa bir süre faydalanmış
ise hizmet aldığı gün üzerinden ödeme yapılır.
(3) Kreş bedelinin birinci fıkrada belirtilen tutardan az olması halinde belgedeki tutar, fazla olması halinde ise birinci fıkrada belirtilen
tutar ödenir. Bu ödemeler Müdürlük tarafından kreşe yapılır.
(4) Kreş imkânı sağlanmasına dair tedbirin suiistimalinin öğrenilmesi halinde ödenen meblağ korunan kişiden tahsil edilir.
Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
MADDE 12 - (1) Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak
hâkim tarafından, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlilerinin
ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine veya resen, şiddetin
uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaksızın aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya olayın özelliğine göre mülki
amir tarafından alınabilecek tedbirler de dâhil olmak üzere, uygun
görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir:
a) İş yerinin 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 Kanununa göre kimlik ve ilgili diğer
bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.
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D.4a- m.13

İşyerinin değiştirilmesi
MADDE 13 - (1) Hâkim tarafından, korunan kişinin tabî olduğu
ilgili mevzuat hükümlerine göre, talebinin bulunması halinde veya
onayı alınmak suretiyle işyerinin bulunduğu il içinde ya da il dışında
değiştirilmesine karar verilebilir.
(2) Karar hâkim tarafından, korunan kişi bakımından en uygun
koşullar göz önüne alınarak yerine getirilmek üzere korunan kişinin iş
yerine tebliğ edilir.
(3) Karar yetkili kurum veya kişi tarafından yerine getirilir. İş yeri
değiştirilmesine dair tedbir kararının kaldırılması halinde de karar
işyerine tebliğ edilir.
Ayrı yerleşim yeri belirlenmesi
MADDE 14 - (1) Hâkim tarafından, korunan kişinin talebi üzerine
kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim
yeri belirlenebilir.
(2) Hakkında ayrı yerleşim yeri belirlenmesine dair tedbir kararı
verilen kişinin müracaatı üzerine, nüfus müdürlüğü tarafından kişinin
talebine uygun olarak adresle ilgili işlemler yerine getirilir.
Aile konutu şerhi
MADDE 15 - (1) Hâkim tarafından, Türk Medenî Kanunundaki
şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne, aile konutu şerhi konulması kararı verilebilir.
(2) Karar, hâkim tarafından ivedilikle yerine getirilmek üzere ilgili
tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.
Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi
MADDE 16 - (1) Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi
tedbiri, hâkim tarafından, korunan kişinin hayati tehlikesinin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde, ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayanılarak
Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre verilen tedbir kararıdır.
(2) Karar, İçişleri Bakanlığınca gereği yerine getirilmek üzere hâkim
tarafından Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
(3) Cumhuriyet başsavcılığınca bu karar İçişleri Bakanlığına ivedilikle gönderilir. Karar üzerine yapılan işlemin sonucu, İçişleri Bakanlığı
tarafından Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.
Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları
MADDE 17 - (1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanlarla ilgili
olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun
görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir:
a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
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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 kurulması, kişisel ilişkinin
sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
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) Hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile Türk Medeni
Kanunu hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki
kurulması hususlarında da karar verebilir.
(3) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan veya
katkıda bulunan kişi ise hâkim, Türk Medeni Kanunu hükümlerine
göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla, şiddet mağdurunun
yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir
nafakasına hükmedebilir. Tedbir nafakasının tahsiline ilişkin hususlar
43 üncü maddedeki usul ve esaslara göre yerine getirilir.
Şiddet tehdidinde veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmama
MADDE 18 - (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın korunan
kişiye karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme ve benzeri
söz ve davranışlarda bulunmamasına ilişkin olarak karar verilebilir.
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Uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsisi
MADDE 19 - (1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanın, korunan
kişi ile birlikte oturdukları müşterek konuttan uzaklaştırılarak, konutun korunan kişiye tahsis edilmesine ilişkin karar verilebilir.
(2) Mülki amir ya da hâkim, talep edilmesi hâlinde korunan kişiye,
şiddet uygulayana ya da bu kişilerin yakınlarına ait kişisel eşya ve belgelerin kolluk marifetiyle kendilerine teslim edilmesine karar verebilir.
Teslim edilecek kişisel eşya ve belgeler, tedbir kararında gösterilir.
(3) Bu tedbirin uygulanması, şiddet uygulayanın uzaklaştırıldığı
konutun kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini karşılamaya devam etmesine engel teşkil etmez. Hâkim şiddet uygulayanın,
koruma kararı süresince aile konutunun kira sözleşmesini feshetmemesine, kamu konutu tahsisinin kaldırılması yönünde talepte bulunmamasına ve bu tür yükümlülüklerinin devamı ile uygun göreceği diğer
tedbirlere de karar verebilir.
(4) Kira sözleşmesine ilişkin tedbir kararı kiralayana, kamu konutu tahsisinin kaldırılmamasına yönelik tedbir kararı ise ilgili kamu
kurumuna bildirilir.
Korunan kişinin bulunduğu yere yaklaşmama
MADDE 20 - (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın korunan
kişiye, konuta, okula, işyerine ve korunan kişinin bulunabileceği sair
yerlere yaklaşmamasına ilişkin karar verilebilir.
Çocukla kişisel ilişki kurulmasının sınırlandırılması
MADDE 21 - (1) Hâkim tarafından daha önce verilmiş, çocukla
kişisel ilişki kurma kararı varsa kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde
yapılmasına veya durumun özelliğine göre sınırlandırılmasına ya da
tümüyle kaldırılmasına ilişkin karar verilebilir.
Yakınlara, tanıklara ve çocuklara yaklaşmama
MADDE 22 - (1) Hâkim tarafından gerekli görülmesi hâlinde,
şiddet uygulayanın, şiddete uğramamış olsa bile korunan kişinin, yakınlarına, şiddetin tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller
saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına ilişkin karar verilebilir.
Eşyalara zarar vermeme
MADDE 23 – (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, korunan
kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine yönelik
karar verilebilir.
İletişim araçlarıyla rahatsız etmeme
MADDE 24 – (1) Hâkim tarafından, şiddet mağdurunun korunması amacıyla, şiddet uygulayanın görsel, işitsel, yazılı, internet ve
benzeri iletişim araçlarıyla ya da sair surette korunan kişiyi rahatsız
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etmemesine yönelik karar verilebilir.
Silah teslimi
MADDE 25 – (1) Hâkim tarafından, şiddet mağdurunun korunması amacıyla şiddet uygulayana ait silâhların kolluğa teslimine ve
tedbir süresinin sonuna kadar emanetine yönelik karar verilebilir.
Kamu görevi nedeniyle kullanılan silahın teslimi
MADDE 26 – (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, silah
taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle
zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesine yönelik karar
verilebilir.
(2) Silahı teslim alan kurum amiri, karar süresinin sonuna veya
tedbirin değiştirildiğine ya da kaldırıldığına dair yeni bir karar verilmedikçe birinci fıkra hükümlerine göre verilen tedbir kararını uygulamaya devam eder ve silahı hiçbir şekilde iade etmez.
(3) Silahın teslim alınması ve iadesi işlemleri kurum amiri, şiddet
uygulayan ve bir tanık arasında imzalanan tutanak ile yerine getirilir.
Alkol veya uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmama ve bağımlılık halinde muayene ve tedavi
MADDE 27 – (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, korunan
kişilerin bulundukları yerlerde alkol, 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 sağlanmasına
yönelik karar verilebilir.
(2) Hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin, bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olmasının sağlanması ve sonuçları ile
tedbirin kişi üzerindeki etkilerinin takibi ŞÖNİM tarafından ilgili kurum veya kuruluş ile koordinasyon içerisinde yerine getirilir. ŞÖNİM
olayın özelliğine göre bu kararın yerine getirilmesi sırasında kolluktan
yardım isteyebilir.
(3) Hakkında tedbir kararı verilen kişinin sağlık kuruluşunda tedaviyi reddetmesi halinde durum tutanakla tespit edilerek ivedilikle
Cumhuriyet başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bildirilir.
(4) Bu tedbirin uygulanmasına ilişkin giderler, 44 üncü maddenin
üçüncü fıkrasındaki usul ve esaslara göre karşılanır.
Bir sağlık kuruluşunda muayene ve tedavi
MADDE 28 – (1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanın, şiddet
eğilimine yol açan davranışlarını önlemek amacıyla, sağlık kuruluşuna
muayene veya tedavisi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasına
yönelik karar verilebilir.
(2) Şiddet uygulayanın muayene ve tedavisinin sağlanmasına karar
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verilmesi halinde, illerde il halk sağlığı müdürlüğüne, ilçelerde toplum
sağlığı merkezine başvurulması zorunludur.
(3) Şiddet uygulayan, illerde il halk sağlığı müdürlüğü varsa ruh
sağlığı şubesi tarafından, ilçelerde toplum sağlığı merkezi tarafından
kamuya ait sağlık kuruluşuna sevk edilir. İlgilinin tedaviyi sürdürüp
sürdürmediği ve yapılan işlemin sonucu bu birimler tarafından ŞÖNİM’e bildirilir.
(4) Hakkında tedbir kararı verilen kişinin sağlık kuruluşunda tedaviyi reddetmesi halinde durum tutanakla tespit edilerek ivedilikle
Cumhuriyet başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bildirilir.
(5) Bu tedbirin uygulanmasına ilişkin giderler, 44 üncü maddenin
üçüncü fıkrasındaki usul ve esaslara göre karşılanır.
Kolluk amiri tarafından alınabilecek tedbirler
MADDE 29 – (1) Mülkî amir tarafından alınabilecek barınma yeri
sağlanmasına ve geçici koruma altına alınmasına ilişkin tedbirler, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince de alınabilir.
Kolluk amiri, evrakı en geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk işgünü
içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırk sekiz
saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.
(2) 18, 19, 20 ve 22 nci maddelerde belirtilen ve hâkim tarafından
karar altına alınabilecek önleyici tedbirler, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç
tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına
sunar. Hâkim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler
kendiliğinden kalkar.
(3) Tatil günleri sürenin hesabına dâhildir. Sürenin bitimi resmi tatil
veya hafta sonuna rastlarsa, süre takip eden ilk iş günü sona erer.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tedbir Kararlarının Verilmesi, Yerine Getirilmesi ve Diğer Usul
İşlemleri
Tedbir kararının verilmesi
MADDE 30 – (1) Tedbir kararı ilgilinin talebi, müdürlük, ŞÖNİM
veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer
hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluktan talep edilebilir.
(2) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak
şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşılması hâlinde, resen, korunan kişinin, müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk
görevlilerinin talebi üzerine, tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine ya da aynen devam etmesine karar verilebilir.
(3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı
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Kadına Karşı Şiddet Yönetmeliği

hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Kararın verilmesi, Kanunun amacını gerçekleştirmeyi
tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.
(4) Hâkim veya mülki amir tarafından resen, korunan kişi, müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk görevlileri tarafından yapılan talep üzerine,
şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin ortadan kalktığının anlaşılması halinde, kararı veren merci tarafından verilen tedbirlerin kaldırılmasına karar verilebilir. Tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmesi
halinde bu karar korunan kişiye de tebliğ edilir.
Tedbir kararının tebliği
MADDE 31 – (1) Tedbir kararı, kararı veren merci tarafından
korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Bu karar,
yerine getirilmek üzere görevli olan kurum veya kuruluşa gönderilir.
(2) Tedbir talebinin reddine ilişkin karar, sadece korunan kişiye
tebliğ edilir.
(3) 29 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında alınan tedbirlerin
belirtilen sürelerde yetkili merci tarafından onaylanmaması halinde
tedbir kararının kalktığı korunan kişiye tebliğ edilir, ilgili kolluğa bildirilir.
(4) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından alınan önleyici tedbir, şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl
tebliğ edilir ve bu husus hakkında ŞÖNİM’e ve mahkemeye bildirimde
bulunulur.
(5) Şiddet uygulayana, tedbir kararına aykırı davranması halinde
hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilebileceği ihtarı
kararda belirtilir. Ayrıca tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde
de bu ihtar yapılır.
Gizlilik
MADDE 32 – (1) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin
kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri
ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm
resmi kayıtlarda gizli tutulur. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
(2) Adli işlemlerde, şiddet mağduruna ilişkin gizlilik işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.
(3) Korunan kişiye yapılacak tebligatlarda ŞÖNİM’e ait adres bilgileri kullanılır.
(4) Birinci fıkra hükmüne göre bilgilerinin gizli tutulmasına karar
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verilen korunan kişinin, Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezî Nüfus İdaresi
Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, kolluk, bankalar, sağlık kurum ve kuruluşları ve benzeri tüm kayıtlardaki
bilgileri gizli tutulur.
(5) Korunan kişi hakkında gizlilik kararı verilmesi halinde, karar
ŞÖNİM müdürü aracılığıyla tedbir kararının uygulanacağı yer nüfus
müdürlüklerinde ilgilinin nüfus kaydına işlenir. Gizlilik şerhinde kararı veren mercinin adı, kararın tarih ve sayısı bulunur. Bu durumda
korunan kişilerin resmi başvuru, iş ve işlemlerinin yapılması sırasında
adres beyanı istenilmez. Gizlilik kararı verilen kayıtlar sadece elektronik ortamda tutulur.
(6) Korunan kişinin nüfus kaydına işlenen gizlilik şerhi, tedbir kararının süresinin sona ermesini takip eden onbeşinci gün MERNİS veri
tabanından silinir. Gizliliğe ilişkin tedbir kararının değiştirilmesi veya
kaldırılması halinde ise nüfus müdürlüğü tarafından karar gecikmeksizin yerine getirilir.
Mülki amir tarafından verilen kararlara itiraz
MADDE 33 – (1) Kanun hükümlerine göre mülki amir tarafından
verilen koruyucu tedbir kararına karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden
itibaren iki hafta içinde, ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz
edilebilir. Aile mahkemesinin bulunmaması halinde 34 üncü maddenin
ikinci fıkrasında yer alan usule göre işlem yapılır.
(2) Hâkim, verilen tedbir kararının kaldırılmasına veya uygun görülecek başka bir tedbirle değiştirilmesine veya aynen devamına karar
verebilir.
(3) İtiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak,
hâkim tarafından gerekli görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir. Karar
bir hafta içinde verilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına ve zorlama hapsi kararına itiraz
MADDE 34 – (1) Kanun hükümlerine göre hâkim tarafından verilen koruyucu veya önleyici tedbir kararları ile tedbir kararlarına
aykırılık dolayısıyla verilen zorlama hapsi kararlarına karşı, tefhim
veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile
mahkemesine itiraz edilebilir.
(2) İtiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla
dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye,
son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek
dairesi bulunması hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi
hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir.
(3) Tedbir kararlarına karşı yapılan itirazı inceleyecek merci, itiraz
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talebinin kabulüne veya reddine, verilen tedbir kararının kaldırılmasına, uygun görülecek başka bir tedbirle değiştirilmesine veya aynen
devamına karar verebilir.
(4) İtiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak,
hâkim tarafından gerekli görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir.
(5) Asıl dava ile birlikte talep edilen tedbirler hakkında verilen
kararlara karşı, esas davadan bağımsız olarak ikinci fıkrada yer alan
usule göre itiraz edilebilir.
(6) Zorlama hapsi kararlarına karşı yapılan itirazda da ikinci fıkrada yer alan usule göre işlem yapılır.
(7) Karar bir hafta içinde verilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
Tedbir kararının ilgili makamlara iletilmesi ve yerine getirilmesi
MADDE 35 - (1) Tedbir kararları, kararın niteliğine göre Cumhuriyet başsavcılığına, kolluğa veya müdürlüğe gecikmeksizin en seri
vasıtalarla bildirilir.
(2) Kanun kapsamında ilgili mercilere yapılan başvurular ile bu
başvuruların kabul ya da reddine ilişkin kararlar, başvuru yapılan
merci tarafından ŞÖNİM’e gecikmeksizin bildirilir.
(3) Tedbir kararları, kararın niteliğine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından ŞÖNİM ile işbirliği içerisinde ivedilikle yerine
getirilir. Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine
getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında
uzlaşma ya da arabuluculuk önerilemez.
(4) Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına, gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde barınma yeri sağlanmasına ilişkin koruyucu
tedbir kararları ile şiddet uygulayan hakkında verilen önleyici tedbir
kararlarının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu veya önleyici
tedbir kararı verilen kişinin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı yerdeki kolluk görevli ve yetkilidir.
(5) Önleyici tedbir kararı, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından görevli ve yetkili kolluğa ivedilikle gönderilir ve kolluk marifeti ile uygulanması izlenir. Cumhuriyet başsavcılığınca gerektiğinde tedbir kararının başvuruda bulunanlar tarafından kolluğa götürülmesine imkân
tanınır. Önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediği karar
süresince kolluk tarafından kontrol edilir. Bu kontrol korunan kişinin;
a) Bulunduğu konutun haftada en az bir kez ziyaret edilmesi,
b) İkinci derece dâhil olmak üzere yakınları ile iletişim kurulması,
c) Komşularının bilgisine başvurulması,
ç) Oturulan yerin muhtarından bilgi alınması,
d) Bulunduğu konutun çevresinde araştırma yapılması,
şeklinde yerine getirilir. Tedbir kararlarına aykırılığın tespit edilmesi halinde bu husus hakkında tutanak tutulur ve Cumhuriyet baş-

164
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savcılığına gönderilir.
(6) Tedbir kararlarının alınması ve uygulanması için yapılan iş ve
işlemlerin aşamaları ve sonucu hakkında ilgili kurum tarafından aynı
gün en geç saat 16.00’ya kadar en seri vasıtalarla ŞÖNİM’e bildirilir.
(7) Korunan kişi, korunduğu yer dışında başka bir yere gitmesi
gerektiğinde gideceği yer hakkında kolluğa bilgi verir, bu durumda
dahi hakkında verilen kararın uygulanmasına devam edilir. Korunan
kişi tarafından tedbir kararına uyulmaması halinde bu husus kolluk
amiri tarafından bir tutanak ile tespit edilir.
(8) Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın
uygulanmasına engel teşkil etmez.
Kolluk görevleri
MADDE 36 – (1) Kolluk görevleri, kolluğun merkez ve taşra teşkilâtında Kanunda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak, kolluk birimlerince
belirlenmiş olan yeteri kadar görevli tarafından yerine getirilir.
(2) Bu görevliler, özellikle çocuk ve kadının insan hakları ile kadın
erkek eşitliği konusunda eğitim almış personel arasından belirlenir.
Teknik yöntemlerle takip
MADDE 37 – (1) Hâkim, tedbir kararlarının uygulanmasında
teknik araç ve yöntemler kullanılmasına karar verebilir. Ancak, teknik
araçlar kullanılmak suretiyle, kişilerin ses ve görüntü kaydı alınamaz,
kişiler dinlenemez ve izlenemez.
Tedbir kararlarına aykırılık
MADDE 38 – (1) Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin kolluk tarafından tespit edilmesi halinde tutulan tutanak Cumhuriyet başsavcılığına iletilir. Bu tutanak Cumhuriyet başsavcılığı tarafından ivedilikle
aile mahkemesine gönderilir. Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin aile
mahkemesince tespit edilmesi halinde ise başka bir işleme gerek kalmaksızın resen zorlama hapsine ilişkin karar verilebilir.
(2) Tedbir kararının ihlali, tedbire karar veren mahkemenin yargı
alanı içerisinde olduğu takdirde zorlama hapsi kararı, bu mahkeme
tarafından verilir. Ancak tedbirin başka bir mahkemenin yargı alanı içerisinde ihlal edilmesi halinde, mükerrerliğe neden olmamak açısından
kararı veren mahkemeden aynı tedbir hakkında daha önce zorlama
hapsine karar verilip verilmediği hususunda bilgi istenilir. Verilen bilgiye göre ihlal durumu değerlendirilerek karar verilir.
(3) Zorlama hapsine karar verilebilmesi için şiddet uygulayana,
tedbir kararına aykırı davranması halinde hakkında zorlama hapsi
uygulanacağına dair ihtarın da yer aldığı tedbir kararının tefhim veya
tebliğ edilmiş olması gerekir.
(4) Zorlama hapsine ilişkin kararlar, duruşma yapılmaksızın verilir.
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Ancak, hâkim tarafından gerekli görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir.
(5) Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararlarına aykırı
hareket eden şiddet uygulayana, fiili bir suç oluştursa bile, ihlal edilen
tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim tarafından üç
günden on güne kadar zorlama hapsine tâbi tutulmasına karar verilir.
(6) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal
edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin
süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin
toplam süresi altı ayı geçemez.
(7) Zorlama hapsi kararları tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz ve adli sicil kayıtlarına işlenmez.
Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması
MADDE 39 – (1) Bakanlık, şiddetin önlenmesi ile şiddet mağduru
hakkında verilecek koruyucu tedbirler ile şiddet uygulayan hakkında
verilecek önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik
güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve
izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların
yedi gün yirmidört saat esasına göre yürütüldüğü ŞÖNİM’i kurar.
Kurumlararası koordinasyon
MADDE 40 – (1) Kanun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlararası ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler,
Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak kendi görev alanına giren konularda işbirliği ve yardımda bulunmak ve alınan tedbir kararlarını
ivedilikle yerine getirmekle yükümlüdür. Gerçek ve tüzel kişiler, Kanun
kapsamında Bakanlık çalışmalarını desteklemek ve ortak çalışmalar
yapmak üzere teşvik edilir.
(3) Kadınların çalışma yaşamına katılımı, özellikle kadın ve çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele mekanizmaları ve benzeri
politikalar konusunda, Bakanlık tarafından üniversiteler, ilgili meslek
kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak bilgilendirme materyalleri hazırlanır veya hazırlatılır. Materyaller, Türkiye
Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan
özel televizyon kuruluşları ve radyolar tarafından ayda en az doksan
dakika yayınlanır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00-22.00 saatleri
arasında olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasında yapılır ve yayınların
kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna
teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
tarafından denetlenir.
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(4) Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi sırasında
kamu kurum ve kuruluşlarının personeli Bakanlık görevlilerine yardımcı olurlar.
Eğitim
MADDE 41 – (1) Kanunun etkin bir biçimde uygulanması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, personel ve üyelerinin Bakanlığın hazırlayıp koordine edeceği, kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda
eğitim programlarına katılmasını sağlar.
(2) İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına, kadının insan hakları
ve kadın erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulur.
Müfredata eklenen derslerin içeriği Milli Eğitim Bakanlığının ilgili
birimi ile Genel Müdürlük tarafından birlikte hazırlanır.
(3) Ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğrenim öğrencileri, Bakanlığın görev alanına giren konularda sosyal sorumluluk projeleri oluşturmada ya da mevcut projelerin içerisinde yer alma konularında teşvik
edilir. Bu öğrencilere mezun oldukları tarihte Bakanlık ile Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanan bir
sertifika verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler ve Diğer Hükümler
Geçici maddi yardımlarda rücu
MADDE 42 – (1) Geçici maddi yardımlar için yapılan ödemelerin
tahsili için, ödeme tutarı, ödemenin yapılacağı yer ile tebliğ tarihinden
itibaren bir ay içinde ödenmesi hususu şiddet uygulayana tebliğ edilir.
Ödemenin süresinde yapılmaması halinde bu tutar, 21/7/1953 tarihli
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından takip ve tahsil edilir.
(2) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ilgili
müdürlüğe yapılan ihbar üzerine veya kollukta ya da ŞÖNİM tarafından kararların uygulanması izlenirken tespit edilmesi halinde, bu
hususa ilişkin tutanak tutulur ve sosyal inceleme raporu düzenlenir.
Bu durumda yapılan ödemeler, kendisine ödeme yapılan kişiden 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
(3) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti
halinde birinci fıkra hükümlerine göre şiddet uygulayandan tahsil
edilmiş olan tutar kendisine iade edilir.
Nafaka
MADDE 43 – (1) Kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi hâlinde, kararın bir örneği, resen nafaka alacaklısının veya
borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderilir.
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(2) Gizlilik kararı bulunması halinde icra müdürlükleri tarafından
yapılacak işlemlerde 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında korunan kişinin bilgileri gizli tutulur.
(3) Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olması durumunda, korunan kişinin başvurusu
aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir.
(4) İcra müdürlüklerinin nafakanın tahsili işlemlerine ilişkin posta
giderleri Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden karşılanır.
Ayrıca harç ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz.
Sağlık giderleri
MADDE 44 – (1) Korunan kişinin sağlık giderleri, genel sağlık
sigortası kapsamında karşılanır. Ancak Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı
olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi
kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık sigortasından yararlanamayan ya da diğer
mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı
bulunmayanlar, bu hâllerin devamı süresince, 31/5/2006 tarihli ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60
ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi
kapsamında, gelir testine tabî tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı
sayılır.
(2) Korunan kişinin kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi kararı
varsa, sağlık hizmetlerinden yararlanırken, başvurusunun gizli tutulması, sıra beklememesi, öncelikli ve en kısa zamanda işlemlerinin
tamamlanması esastır.
(3) Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin
gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile
rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık
hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır.
Harç, masraf ve vergiden muafiyet
MADDE 45 – (1) Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen kararların icra ve infazı için yapılan işlemlerden yargılama giderleri, harç,
posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz.
(2) Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yapılan ödemeler, gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen
kâğıtlar ise damga vergisinden müstesnadır.

168
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Davaya katılma
MADDE 46 – (1) Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve
aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi
dolayısıyla açılan ve herhangi bir şekilde haberdar olduğu idarî, cezaî,
hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya müdahil olarak katılabilir.
Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezleri (ŞÖNİM)’nin kuruluş, işleyiş ve yürüteceği işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile ŞÖNİM’de çalışacak personelin görev, yetki ve
sorumluluklarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun
14 üncü ve 15 inci maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 9 uncu ve 22 nci maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alo 183: Aile, Kadın, Çocuk, Engelli, Yaşlı Sosyal Hizmet Danışma Hattını,
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b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü,
ç) Hâkim: Aile mahkemesi hâkimini,
d) İl Müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,
e) İl Müdürü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürünü,
f) Kanun: 6284 sayılı Kanunu,
g) Kolluk: Polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerini,
ğ) Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların şiddetten korunması, psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu
dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanması suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve kadın konukevi,
sığınmaevi, kadın sığınağı, kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılmış ya da açılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşunu,
h) Komisyon: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon,
İzleme ve Değerlendirme Komisyonunu,
ı) Meslek elemanı: Üniversitelerin sosyal hizmet, psikoloji, çocuk
gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile sosyoloji bölümlerinden mezun olan meslek mensuplarını,
i) Müdahale planı: Şiddet mağdurlarının karşılaştığı sorunların
çözümü konusunda izlenecek aşamaların belirlenebilmesi amacıyla
sorunu ve kişiyi tanıma ve tanımlama, veri toplama, durum saptama,
değerlendirme ve sonuçlandırma aşamalarının görülebileceği planı,
j) Müdür: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi müdürünü,
k) Sistem: Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar ile şiddet uygulayanın kimlik bilgilerinin, tedbir kararları ile kararların uygulanma
sonuçlarının ve diğer hizmetlerin aşamaları ile etkilerine dair raporların, konukevlerinin kapasite ve doluluk oranlarının kayıt edildiği ve
iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlardan veri alışverişinin sağlandığı
elektronik veri sistemini,
l) Sivil toplum kuruluşu: Kâr amacı gütmeyen ve kazanç paylaşma
amacı dışında kurulmuş dernek ve vakıf gibi özel hukuk tüzel kişilerini,
m) Sosyal inceleme raporu: Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar veya şiddet uygulayanla yapılacak görüşme ve gözlem sonrasında, sorunun geçmişi, kişilerin sosyal, ekonomik ve sağlık durumları
ile fiziksel, zihinsel, psikolojik özellikleri ve yaşadıkları çevre, aile ve
kültür yapılarının değerlendirildiği, sunulacak sosyal hizmet ile sorunun çözümünde uygulanacak müdahale yönteminin belirlendiği
meslek elemanı tarafından hazırlanan raporu,
n) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar
görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün
keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda
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meydana gelen fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik veya sözlü her
türlü tutum ve davranışı,
o) Şiddet mağduru: Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve
davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan veya kalma
tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi
bulunan kişiyi,
ö) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi
ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına
yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin
görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü merkezleri,
p) Şiddet uygulayan: Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve
davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişiyi,
r) Tedbir kararı: Kanun kapsamında, şiddet mağduru ve şiddet
uygulayan hakkında hâkim, mülki amir veya kolluk tarafından, talep
veya ihbar üzerine ya da resen verilecek kararı,
s) Uygulama Yönetmeliği: 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğini,
ifade eder.
Temel ilkeler ve çalışma esasları
MADDE 4 – (1) Verilecek hizmetler aşağıdaki temel ilkeler ve
çalışma esaslarına göre yürütülür:
a) Temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı,
sosyal devlet ilkesine uygun hizmet anlayışı esas alınır.
b) Şiddetsiz yaşam hakkının korunması ve şiddetin önlenmesi
odaklı yaklaşım esastır.
c) Hizmetler insan onuruna yaraşır bir şekilde verilir.
ç) Şiddet mağdurunun ve beraberindeki çocukların kendilerini
güvende hissetmesini sağlayacak biçimde hizmet sunumuna özen gösterilir.
d) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların öncelikle güvenliklerinin sağlanması, ekonomik, hukuki, sosyal ve psikolojik açıdan
desteklenmesi ve güçlendirilmesi esastır.
e) Çocuğa ilişkin yapılacak işlemlerde çocuğun yüksek yarar ve
esenliği gözetilir.
f) Hizmetlerin sunumunda kişiler arasında ayrımcılık yapılamaz.
g) ŞÖNİM’ler ilin mevcut koşulları ve bütçe imkânları değerlendirilerek, il merkezlerinde, tüm mağdurların kolaylıkla ulaşabileceği
konumda, bağımsız hizmet binalarında veya mevcut hizmet binalarının içerisinde Bakanlık onayı alınarak açılır.
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ğ) Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine
getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında
Ceza Hukuku kapsamında uzlaşma ya da hukuki uyuşmazlıklarda
arabuluculuk önerilemez. Ancak, çatışma çözme yöntemlerine ilişkin
danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilebilir.
h) Kanuni hükümler saklı kalmak kaydıyla, şiddet mağduru ve
beraberindeki çocuklar ile şiddet uygulayanların kişisel bilgileri gizli
tutulur.
ı) Başvuranların, haklarında yapılacak işlemler konusunda bilgilendirilmeleri esastır.
i) Yapılacak işlemler hakkında başvuranın beyanı esas alınır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında genel hükümler
doğrultusunda işlem yapılır.
j) Hizmetlerin yürütülmesinde, kamu kurum ve kuruluşları, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, gönüllü gerçek ve tüzel kişiler
ile iş birliği yapılabilir.
k) Şiddet mağduru ile şiddet uygulayana yönelik hizmetler farklı
birimlerde ŞÖNİM koordinasyonunda yürütülür.
İKİNCİ BÖLÜM
Açılış ve Kapanış İşlemleri, Sunulan Hizmetler ile Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele
İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
Açılış ve kapanış işlemleri
MADDE 5 – (1) Bağımsız hizmet binalarında oluşturulacak olan
ŞÖNİM’lerin hizmete açılabilmesi için aşağıdaki belgeler İl Müdürlüğü
tarafından iki nüsha hâlinde hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir:
a) Yapı kullanma izin belgesi,
b) Tapu senedi veya kira kontrat örneği,
c) Yangın güvenliği için itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
ç) Kuruluşun fiziksel koşulları, hizmet bölümleri kapasitesi, personel durumu ve hizmete uygunluğu hakkında İl Müdürlüğünün düzenleyeceği rapor.
(2) Mevcut hizmet binalarının içerisinde oluşturulacak ŞÖNİM’lerin
açılması için, söz konusu binaların 7 nci maddede belirtilen hizmetlerin
sunulabileceği fiziki yapı ve donanımda olduğu, personel durumu ve
hizmet uygunluğuna ilişkin hazırlanacak rapor iki nüsha hâlinde Genel
Müdürlüğe gönderilir.
(3) Bağımsız hizmet binalarında ve mevcut hizmet binalarının içerisinde kurulacak ŞÖNİM’ler Bakanlık onayı ile hizmete açılır.
(4) ŞÖNİM’lerin nakil ve kapanış işlemleri, İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli rapor doğrultusunda Bakanlık onayı ile
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gerçekleştirilir.
Fiziki özellikler
MADDE 6 – (1) Bağımsız hizmet binalarında veya mevcut hizmet
binalarının içerisinde oluşturulacak olan ŞÖNİM’lerin 7 nci maddede
belirtilen hizmetlerin sunulabileceği fiziki yapı ve donanımda olması
gerekir.
(2) Bağımsız hizmet binalarında veya mevcut hizmet binalarında
açılacak ŞÖNİM’lerde fiziki koşulların uygun olması hâlinde ve bütçe
imkânları dâhilinde yönetim, bireysel görüşme, polis irtibat, sağlık, çocuk oyun, hukuki destek, psiko-sosyal destek, eğitim, iş-meslek danışmanlığı, güvenlik, arşiv, danışma-yönlendirme bölümleri oluşturulur.
(3) Binaların kapalı ve açık alanlarında engelliler ve hareket kısıtlılığı olanlar için TS 9111 standartlarına ve diğer standartlara uygun
erişilebilirlik düzenlemeleri yapılır.
Sunulan hizmetler
MADDE 7 – (1) İş ve işlemler, İl Müdürlüğüne bağlı olarak konukevleri ile koordinasyon hâlinde yürütülür.
(2) Sunulan hizmetler şunlardır:
a) Koordinasyon hizmeti: Başvuruların ve tedbir kararlarının alınması, görev alanındaki tüm bilgilerin sisteme işlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi için kurumlar arası iş birliğinin sağlanması,
b) Psiko-sosyal destek hizmeti: Şiddet mağduru ve beraberindeki
çocuklar ile görüşme yapılması, raporların hazırlanması, uygun görülen hizmetlerin sunumu ile sorunun çözümüne ilişkin rehberlik hizmetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir biçimde
yürütülmesi ve sonuçların izlenmesi,
c) Hukuki destek hizmeti: Şiddet mağduruna ve beraberindeki
çocuklarına Kanun kapsamında gerekli hukuki desteğin sağlanması
veya baroların ilgili birimlerine yönlendirme yapılması ile müdahil
olunan davaların takibi,
ç) Eğitim ve mesleki destek hizmeti: Şiddet mağduruna rehberlik
yapılması ve ilgili kuruma yönlendirilmesi,
d) Sağlık destek hizmeti: Basit sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan
şiddet mağdurları ve beraberindeki çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ile gerekli destek ve yönlendirmenin yapılması,
e) Ekonomik destek hizmeti: Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuğun ekonomik olarak güçlendirilmesi için ilgili mevzuat kapsamında
maddi yardım ödemelerinin yapılması ve takibi ile istihdam edilmesi
konusunda desteklenmesi ve beraberindeki çocuklarına kreş hizmeti
sunulması,
f) Müdahale ve yönlendirme hizmeti: Çağrı hatlarına gelen ve
ŞÖNİM’e iletilen başvuruların alınması, ihtiyaç ve talep doğrultusunda
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ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek yönlendirme yapılması,
g) Önleyici hizmet: Şiddetin önlenmesine ilişkin toplumsal bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının yapılması.
(3) Hizmete ilişkin tüm idari, mali ve teknik iş ve işlemler yürütülür.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
MADDE 8 – (1) Şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak üzere, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının
başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.
(2) Komisyonun sekretaryası ŞÖNİM tarafından yürütülür.
Komisyonun üyeleri
MADDE 9 – (1) Komisyon, vali veya vali yardımcısının başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Büyükşehir statüsündeki illerde büyükşehir belediye başkanı
veya genel sekreter ya da sosyal hizmetlerden sorumlu daire başkanı,
diğer illerde belediye başkanı veya yardımcısı,
b) İl Jandarma Komutanı,
c) İl Emniyet Müdürü,
ç) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü,
d) İl Millî Eğitim Müdürü,
e) İl Sağlık Müdürü,
f) Göç İdaresi İl Müdürü,
g) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü,
ğ) İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü,
h) ŞÖNİM ve Konukevi Müdürleri.
(2) İkinci fıkrada belirtilen üyelerin katılamaması durumunda görevlendirecekleri yetkili katılım sağlayabilir.
(3) Komisyon, ihtiyaca göre Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer kamu
kurum ve kuruluşları, üniversite ve STK temsilcilerini davet ederek
görüşlerine başvurabilir.
Komisyonun görevleri
MADDE 10 – (1) Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) ŞÖNİM ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Kanun kapsamında verilen hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,
b) İldeki şiddet alanında çalışan tüm kurumlar tarafından toplanan
verileri değerlendirerek, ilde şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
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c) Uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi ve müdahalenin etkinliğinin artırılmasına yönelik önerilerde bulunmak,
ç) ŞÖNİM ve diğer kurumlar tarafından geliştirilen çözüm önerilerini değerlendirmek,
d) Komisyon tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile alınan kararları izlemek ve bunların takibini yapmak.
(2) Komisyon toplantılarının sonuçları raporlanarak ŞÖNİM tarafından Genel Müdürlüğe ve Komisyon üyelerine gönderilir.
Komisyonun çalışma usul ve esasları
MADDE 11 – (1) Komisyon, altı ayda bir başkanın daveti üzerine
toplanır. Ancak, gerekli görülen durumlarda, Komisyon üyelerinden
birinin talebi ya da başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir.
(2) Toplantının yer, tarih ve gündemi üyelere duyurulur. Üyeler
tarafından gündeme alınması istenilen konular toplantı öncesinde bildirilebilir.
(3) Komisyon salt çoğunlukla toplanır. Karar, toplantıya katılanların
oy çokluğu ile alınır.
(4) Acil durumlarda Valilik kararıyla işlem yürütülebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmetlerden Yararlanacak Kişiler ve Başvuru
Hizmetlerden yararlanacak kişiler
MADDE 12 – (1) Sunulacak hizmetlerden ev içi şiddete uğrayan
veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri
ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler yararlanır. Şiddet uygulayana yönelik hizmetler ŞÖNİM koordinasyonunda ilgili kurum ve
kuruluşlar tarafından yürütülür.
(2) Şiddet mağdurlarından ağır ruhsal ve zihinsel sorunları veya
ağır psikiyatrik hastalığı olduğu gözlemlenenler, psikiyatrik bozukluk
tanısı olanlar, öz bakımını sağlayamayacak kadar bedensel ve zihinsel
engelliler, altmış yaşından büyükler ile yatılı bakım hizmetine ihtiyaç
duyan kişiler, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı
olarak hizmet veren kuruluşlara yönlendirilir. Bu kişilerden haklarında
Kanun kapsamında alınan tedbir kararlarının takibi ŞÖNİM tarafından
yapılır.
(3) On sekiz yaşından küçük şiddet mağduru, hamile veya doğum
yapmış kız çocukları Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren kuruluşlara yönlendirilir. Bu kişilerden haklarında
Kanun kapsamında alınan tedbir kararlarının takibi ŞÖNİM tarafından
yapılır.
Başvuru (1) ŞÖNİM’e başvuru yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yetkili makam veya merci tarafından verilen koruyucu veya
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önleyici tedbir kararı,
b) Hizmetlerden yararlanacak kişilerin bizzat başvurusu veya şikâyeti,
c) Üçüncü kişilerin ihbarı doğrultusunda ulaşılan kişinin şikâyeti,
ç) Cumhuriyet savcılığı, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının bildirimi,
d) Alo 183’e yapılan başvurular.MADDE İÇERİK
Yapılacak ilk işlemler
MADDE 14 – (1) Hizmetten yararlanacak kişi ile görüşme gerçekleştirilerek ilk görüşme formu doldurulur.
(2) Başvuru üzerine bir dosya açılır ve 18 inci madde gereğince,
hizmet alan kişilerin bilgileri sisteme kaydedilir.
(3) Hizmetten yararlanacak kişinin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak hazırlanan raporlar doğrultusunda durumuna uygun tedbir kararı
alınmak üzere ŞÖNİM tarafından ilgili mercie başvuruda bulunulur.
(4) Gerekli hâllerde şiddet mağduruna tıbbi müdahale yapılması
sağlanır. Barınma tedbir kararı bulunan şiddet mağdurlarına gerekli
görülen hâllerde; bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım isteyen bir hastalığının
bulunmadığı, ruh sağlığının yerinde olduğu, alkol veya madde bağımlısı olmadığına dair sağlık raporu alınır. Hayati tehlikesi olanlar için
kolluktan refakat talep edilir.
(5) Cinsel şiddet mağduruna, tıbbi müdahale sürecinde hemşire ya
da sağlık memuru; kollukta ve adliyede yürütülecek işlemlerde kadın
meslek elemanı refakat eder.
(6) Herhangi bir suç nedeniyle adli mercilerce haklarında arama,
tutuklama, zorla getirme kararı verildiği veya yakalama emri düzenlendiği tespit edilenler, derhal kolluğa bildirilir ve haklarında genel
hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
(7) Şiddet mağdurunun beraberinde olan/olmayan tüm çocuklarına ilişkin gerekli yönlendirme ve müdahale yapılır.
İKİNCİ KISIM
Tedbir Kararları ve Destek Hizmetleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Tedbir Kararlarının Talep Edilmesi, Yerine Getirilmesi ve
İzlenmesi
Tedbir kararlarının talep edilmesi
MADDE 15 – (1) Tedbir kararları, şiddet mağdurunun ŞÖNİM
tarafından bilgilendirilmesi sonrasında bireysel olarak veya gerekli
hâllerde resen talep edilebilir.
a) Tedbir kararı, en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek hâkim, mülki
amir veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kolluktan talep edi-
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lir.
b) Şiddet mağdurunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak,
şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı
hâllerde veya tedbir kararı süresinin veya şeklinin değiştirilmesi ya da
aynen devam etmesine karar verilmesi talep edilebilir.
c) Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin ortadan kalkması
hâlinde, tedbir kararını veren merciden kararın kaldırılması talep edilebilir.
ç) Mülki amir veya aile mahkemesi hâkimi tarafından alınan tedbir
kararlarına, süresi içerisinde itiraz edilebilir.
Tedbir kararlarının yerine getirilmesi
MADDE 16 – (1) Tedbir kararı uyarınca yürütülecek hizmetlere
kararın tebliğinden itibaren başlanır, hizmete tedbir kararının süresince
veya kararın kaldırılmasına kadar devam edilir.
(2) Tedbir kararlarının diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yerine getirilmesi gereken durumlarda, ilgili kurum ve kuruluşlar
ile kişi, verilecek hizmetler konusunda bilgilendirilir. İlgili kurum ve
kuruluşlar verdikleri hizmetin sonuçları hakkında ŞÖNİM’e bilgi verir.
(3) Tedbir kararlarına aykırılık hâlinde zorlama hapsine ilişkin
hükümler, uygulanması için ŞÖNİM tarafından ilgili kolluğa bildirilir.
(4) Kanun kapsamında gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
kolluk amiri tarafından alınan ve uygulanan tedbirlerin ilgili makam
tarafından onaylanmaması durumunda karar kendiliğinden kalkar;
ancak,
a) Kararın alındığı tarihten, onaylanmadığı tarihe kadar,
b) Onaylamama kararına itiraz edilmesi durumunda, itirazın kabul
ya da reddine dair karar verilinceye kadar,
geçen süre için tedbir uygulanır ve yapılan iaşe ve ibate giderleri
ŞÖNİM tarafından ödenir. Kararın onaylanmaması durumunda, onaylanmadığına dair bilgi ile birlikte tedbirin uygulandığı süre, yer ve
diğer gerekli bilgi ve belgeler kolluk tarafından ŞÖNİM’e bildirilir.
(5) Şiddet mağduru ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunanlardan
hakkında yetkili merci tarafından verilen karar neticesinde ŞÖNİM ve
kadın konukevine teslim edilenlerin ayrılması durumunda, ŞÖNİM
tarafından kolluğa ve mahkemeye bilgi verilir.
Tedbir kararlarının uygulanmasını izleme
MADDE 17 – (1) Koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının uygulanmasının izlenmesi, kararın ŞÖNİM’e ve tedbirin niteliğine göre
ilgili kurumlara tebliği ile başlar ve ilgili mercilerle yazışma yapılmak
suretiyle gerçekleştirilir.
(2) ŞÖNİM ve konukevi hizmetinden yararlanan kadınlara yönelik
koruyucu tedbir kararları ile kadın konukevinden ayrılan kadınların
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konukevi sonrası izleme çalışmaları; vakanın özelliğine göre korunan
kişiyle görüşülmesi, bilgi alınması şeklinde ve uygun görülen diğer
şekillerde gerçekleştirilir.
(3) Önleyici tedbir kararlarının izleme çalışmaları, Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre, ilgili kurumlar tarafından yerine
getirilerek yapılan işlemlerin sonucu ŞÖNİM’e bildirilir.
(4) İzleme sonucunda koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının
devamı, değiştirilmesi veya kaldırılması talep edilebilir.
Sisteme kayıt
MADDE 18 – (1) Kanun kapsamında verilen tedbir kararları, zorlama hapsi kararları ve ŞÖNİM tarafından yürütülen iş ve işlemlerle
ilgili tüm veriler sisteme kaydedilir.
(2) Kadın konukevlerinin kapasitesi, fiilen kalan kişi sayısı, nakiller
ve yerleştirme işlemleri ile hizmet alan kişilere ilişkin diğer kayıtlar
sistemden yararlanılarak yapılır ve takip edilir.
(3) Koruyucu ve önleyici tedbir kararları kapsamında, ilgili kurumlar tarafından yerine getirilen işlemlere ilişkin gelen bilgiler ve
ŞÖNİM tarafından yapılan işlemler ile bu işlemlerin sonuçları sisteme
kaydedilir.
Bireysel veya toplumsal ölçekte programlar hazırlamak
MADDE 19 – (1) ŞÖNİM’e hayati tehlikesi ve barınma ihtiyacı
bulunmayan şiddet mağdurları tarafından yapılan başvuru veya tebliğ
edilen tedbir kararına istinaden, şiddet mağduru ve beraberindeki
çocukların ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, meslek elemanı
tarafından uygun sosyal hizmet modeli çerçevesinde müdahale planı
belirlenir.
(2) Şiddetin önlenmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde toplumsal ölçekli programlar hazırlanır ve
uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Şiddet Mağduruna Yönelik Verilecek Destek Hizmetleri
Şiddet mağduruna yönelik hizmetler
MADDE 20 – (1) Şiddet mağduruna verilecek hizmetler şunlardır:
a) Tedbir kararı doğrultusunda kişinin hakları, hukuki, psiko-sosyal,
ekonomik ve sağlık destek hizmetleri ile ŞÖNİM’de karşılanamayan
hizmetlerle ilgili olarak kurumlar arası koordinasyon sağlanarak meslek edinme, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik ve danışmanlık
hizmeti verilir.
b) Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurularak gerekli görüldüğü takdirde, 29/5/1986 tarihli ve 3294
sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri
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Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezleri
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uyarınca maddi destek sağlanması konusunda rehberlik yapılır.
c) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi,
kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu ile diğer kişiler ve
toplum açısından taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal inceleme raporu
hazırlanır.
ç) Şiddet mağduru ve şiddete tanıklık eden çocuklara yönelik olarak psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmeti verilir.
(2) Tedbir kararı uyarınca kararı veren ilgili merci tarafından istenilmesi hâlinde şiddet mağduruna verilen hizmetlere ilişkin bilgiler ile
tedbir kararlarının uygulanması konusunda yürütülen çalışmalar ve
sonuçları hakkında rapor hazırlanır.
(3) Şiddet mağduru, hakkındaki tedbir kararının kaldırılması talebinin sonuç ve riskleri konusunda bilgilendirilir ve talebinin sonuçlarını
anlayıp kabul ettiğine dair şiddet mağdurunun yazılı beyanı alınır.
Geçici maddi yardım
MADDE 21 – (1) Kanun kapsamında geçici maddi yardım yapılması ve rücu işlemleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yerine
getirilir ve izlenir.
(2) Tedbir kararında süre ve tutar belirtilmemiş ise Kanunun 17 nci
maddesi hükmü doğrultusunda, ŞÖNİM tarafından ivedilikle hazırlanacak sosyal inceleme raporunda belirlenecek tutar ve süre ile kararı
veren merciin onayına sunularak ödeme yapılır.
Kreş imkânı sağlanması
MADDE 22 – (1) Korunan kişinin beraberindeki çocuğun kreş
imkânından faydalanmasına dair karar, ilgili mevzuat hükümlerine
göre yerine getirilir ve izlenir.
(2) Kreşten kaynaklanmayan bir nedenden dolayı, çocuğun mazeretsiz olarak kreşe gitmemesi, kreşin ücretsiz sunduğu hizmetlerden
bilerek ve isteyerek yararlanmaması gibi nedenlerle şiddet mağduru
tarafından tedbir kararının suiistimal edildiğinin öğrenilmesi hâlinde
durum bir tutanak ile tespit edilir ve ilgili merciden tedbir kararının değiştirilmesi veya kaldırılması istenir. Durum İl Müdürlüğüne bildirilir,
kreşe fiilen yararlanılan süre kadar ödeme yapılır.
(3) Kreşten kaynaklanan nedenlerden dolayı kararın uygulanamaması hâlinde durum İl Müdürlüğüne bildirilir, kreşe bu dönem için
ödeme yapılmaz, varsa yapılan ödemelerin iadesi genel hükümlere
göre istenir. Çocuk için başka bir kreşten hizmet alınması için gerekli
işlemler ivedilikle tamamlanır.
Hayati tehlikesi bulunanlar
MADDE 23 – (1) Kolluk tarafından yapılan risk değerlendirmesi
sonucunda hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edilenler ile barınma
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yeri sağlanması gereken şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların
işlemleri tamamlandıktan sonra, Aile İçi ve Kadına Karşı Olay Kayıt
Formu ile birlikte ŞÖNİM’e getirilir. Genel hükümlere göre yapılan işlem sırasında sağlık raporu alınmışsa bu raporun bir nüshası ŞÖNİM’e
verilir.
(2) ŞÖNİM’e doğrudan başvuran hayati tehlikesi bulunan şiddet
mağduru ve beraberindeki çocuklar hakkında tedbir kararı bulunmaması hâlinde, koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması amacıyla en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkimine, mülki amire
ya da kolluk birimine başvurulur. Hayati tehlikesi bulunanlarla ilgili
işlem yapılırken kolluktan refakat talep edilir.
(3) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar hakkında uygulanacak koruma tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla muhtemel tehdit ve risk
kaynakları incelenerek kolluk tarafından hazırlanan tedbir planının
uygulamasında kollukla iş birliği yapılır.
(4) Korunan kişinin bildirimde bulunmaksızın korunduğu adresten
ayrıldığının ŞÖNİM tarafından öğrenilmesi hâlinde durum ivedilikle
kolluğa, kolluk tarafından öğrenilmesi hâlinde ise ŞÖNİM’e bildirilir.
Tedbir kararının yeni adreste uygulanması sağlanır.
Adli destek hizmetleri
MADDE 24 – (1) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklara
hukuki danışmanlık, adli yardım ve diğer hukuki destek hizmetleri
yürütülür. Bakanlıkça sunulamayan hizmetler için barolar ile iş birliği
gerçekleştirilir.
(2) Şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan cezai, hukuki her
tür davaya ve çekişmesiz yargıya Bakanlığın müdahil olarak katılması
talebinde bulunulabilir.
Gizlilik kararları
MADDE 25 – (1) Tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen,
korunan kişinin ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgilerinin veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adreslerinin gizli tutulmasına karar
verilmesi hâlinde Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesi gereğince
işlem yapılır.
(2) Hakkında gizlilik kararı verilen korunan kişiler ve beraberindeki çocuklarla ilgili kayıtların gizlenmesi için Adalet Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve kolluk birimleri ile ihtiyaç duyulacak
diğer birimlere karar bildirilir.
(3) Hakkında gizlilik kararı verilen korunan kişiler ve beraberindeki
çocuklarla ilgili yapılan yazışmalarda isim yerine kodlama kullanılır
ve kayıtlar sadece elektronik ortamda tutulur.
(4) Hakkında barınma tedbirine karar verilen veya mahkeme ka-
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Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezleri

D.4b- m.26

rarıyla kimlik bilgileri ve adresi resmî kayıtlarda gizli tutulan şiddet
mağdurlarına yapılacak tebligatlarda ŞÖNİM’e ait adres bilgileri kullanılır.
(5) Mahkemece hakkında kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgeleri
değiştirilmesi kararı verilen ve adresi ŞÖNİM olarak belirlenen ve
ŞÖNİM’de iletişim bilgileri bulunan şiddet mağdurlarına ilişkin iş ve
işlemlerin ivedilikle yapılabilmesi için kollukla yüz yüze görüşmesi
sağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şiddet Uygulayana Yönelik Verilecek Destek Hizmetleri
Eğitim, rehabilitasyon ve danışmanlık
MADDE 26 – (1) Önleyici tedbir kararları kapsamında şiddet uygulayana aşağıdaki hizmetler, zorunlu hâller dışında farklı birimlerde
ŞÖNİM koordinasyonunda verilir:
a) Öfke kontrolü, stresle başa çıkma ve şiddeti önlemeye yönelik
farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılım sağlanması amacıyla ilgili
kurum ve kuruluşa yönlendirmek ve Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon
içerisinde takibini yapmak,
b) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığı veya
ruhsal bozukluğu bulunanlara bir sağlık kuruluşunda muayene veya
tedavi olması hususunda danışmanlık yapmak veya bu kişileri yönlendirmek,
c) Meslek edindirme kurslarına katılması amacıyla Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü, halk eğitim merkezleri ve benzeri kurum ve
kuruluşlara yönlendirmek.
(2) İlgili kurum tarafından şiddet uygulayanın tedaviyi sürdürüp
sürdürmemesi, tedaviyi reddetmesi veya geçerli bir nedeni olmaksızın
devam ettirmemesi hâllerinde tedavinin aşamaları ile sonucu hakkında
ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bilgi verilir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen hizmetler herhangi bir önleyici tedbir
kararı olmaksızın şiddet uygulayanın talebi üzerine de verilebilir.
Sağlık kuruluşunda muayene ve tedavi
MADDE 27 – (1) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde
bağımlılığı ya da ruhsal bozukluğu olan şiddet uygulayanlar hakkında
bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olunmasına dair verilen
kararlar uyarınca; hastaneye yatmak da dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması amacıyla illerde il halk sağlığı müdürlüğüne, ilçelerde
toplum sağlığı merkezlerine veya bu merkezler tarafından kamuya ait
sağlık kuruluşlarına sevk yapılır.
(2) Tedbirin uygulanmasına ilişkin giderler Uygulama Yönetmeli-
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ğinin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki usul ve esaslar kapsamında aylık olarak hazırlanacak bordro ile verilen hizmetin niteliği ve
süresi üzerinden ödenir.
(3) İlgili kurum tarafından şiddet uygulayanın tedaviyi sürdürüp
sürdürmediği, tedavinin aşamaları ile sonucu, tedaviyi reddetmesi
veya geçerli bir nedeni olmaksızın devam ettirmemesi hâllerinde tedavinin sonucu ivedilikle soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bilgi verilir.
Rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderlerinin karşılanması
MADDE 28 – (1) Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici
tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya
tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel sağlık sigortası kapsamında karşılanamayan rehabilitasyon hizmetlerine
yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi
gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili
tertiplerinden karşılanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hizmetler ve İşleyiş
Verilecek diğer hizmetler ve yapılacak işler
MADDE 29 – (1) İlde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait
sosyal tesis, yurt ve benzeri yerlerin listesi hazırlanır ve gerektiğinde
şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların geçici barındırılmasında
kullanılır. Bu aşamada harcanan barınma ve zorunlu giderler ŞÖNİM
tarafından Bakanlık bütçesinde yer alan ödenekten karşılanır.
İş planlaması
MADDE 30 – (1) Hizmetin niteliği ve sürekliliği göz önüne alınarak iş planlaması yedi gün yirmi dört saat esasına göre müdür tarafından düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çalışanlara İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Personelin istihdamı ve niteliği
MADDE 31 – (1) ŞÖNİM’lerde hizmet veren birimlerin hizmet sunumlarına yetecek sayı ve nitelikte, üniversitelerin psikoloji, psikolojik
danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji ve sosyal hizmet bölümlerinden
mezun olan meslek elemanları ile avukat, hemşire/sağlık memuru, veri
hazırlama ve kontrol işletmeni/bilgisayar işletmeni/memur, güvenlik
görevlisi, şoför ve diğer personel istihdam edilir.
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(2) ŞÖNİM’lerde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu kapsamında personel istihdamı esastır.
(3) İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak kuruluşa polis
irtibat görevlisi görevlendirmesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
ile iş birliği yapılarak iş ve meslek danışmanı görevlendirmesi 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesinde belirtilen esaslar
çerçevesinde istenir.
(4) Gerekli görüldüğü takdirde, iş birliği hâlinde çalışılan üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görevin
gerektirdiği nitelikte görevlendirme yoluyla çalışan temin edilebilir. Bu
çalışanlar, ilgili mevzuat ve bağlı bulundukları kurum mevzuatı kapsamında görevlerini yerine getirir. Bu suretle, çalışanların görevleri ile
yapılacak iş ve işlemlerin usul ve esasları, ilgili kurumlar ve Bakanlık
arasında yapılacak iş birliği protokolleri ile tespit edilir.
(5) Müdür, meslek elemanları arasından veya lisans mezunu olup
kadına yönelik şiddet ya da kadın çalışmaları konusunda en az üç yıl
görev yapmış olanlar arasından atanır.
Çalışanların eğitimi
MADDE 32 – (1) Çalışanlara yönelik eğitimlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) Çalışanlara, çalışma alanları ile ilgili ve mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik gerekli ve ihtiyaç duyulan konularda eğitimler düzenlenir.
b) Çalışanların çalışma şartlarından kaynaklanabilecek sorunlarının önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınır ve çalışanlara düzenli
rehberlik, danışmanlık ve psikolojik destek verilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Çalışanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Müdür
MADDE 33 – (1) ŞÖNİM müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kuruluşun idari, mali ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuata
uygun olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
b) Hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli plan ve programları
hazırlamak, çalışanlar arasında görev dağılımı yapmak, iş birliği ve eş
güdümü sağlamak, denetimleri yapmak,
c) Çalışanların özlük dosyalarının tutulması, muhafazası ve bunlara
ilişkin her türlü işlemin zamanında yürütülmesini sağlamak,
ç) Bütçe ihtiyacını belirlemek ve ödeneklerin amacına uygun harcanmasını sağlamak,
d) Çalışanlara ve hizmetlerden yararlananlara yönelik olarak eğitim
programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
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e) Hizmet sunumu aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği
yapılmasını sağlamak,
f) Kuruluşun güvenliğine etki eden riskleri belirlemek ve gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlamak,
g) İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Meslek elemanı
MADDE 34 – (1) Meslek elemanları tarafından aşağıdaki görevler
yerine getirilir:
a) Şiddet mağdurunun desteğe ihtiyacı olan yönlerini belirleyerek,
iş ve meslek edinmeleri ile barınma, psiko-sosyal, sağlık, ekonomik
ve hukuki sorunlarının çözülmesine ve ilgili kurum ve kuruluşlarla
iletişim kurmalarına yönelik danışma ve yönlendirme hizmeti vermek,
b) Hakkında barınma tedbirine karar verilen şiddet mağduru ve
beraberindeki çocuklarının veya barınma hizmetinden faydalanmak
isteyenlerin durumlarını değerlendirmek ve uygun barınma yerine
yerleştirilmesini sağlamak,
c) Hâkim tarafından istenilmesi hâlinde şiddet mağduru ve şiddet
uygulayanın ailesi, çevresi, eğitimi ve kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu ile hakkında alınan tedbir kararlarının uygulanmasının
kişiler üzerindeki etkilerine dair sosyal inceleme raporu hazırlamak,
ç) Şiddet mağduru hakkında tedbir kararlarının alınmasına, devamına, değiştirilmesine veya kaldırılmasına yönelik gerekli işlemleri
gerçekleştirmek, uygulanmasını takip etmek,
d) ŞÖNİM’den hizmet alanlar için müdahale planı hazırlamak ve
bu planın uygulanmasını sağlamak,
e) Şiddet uygulayan hakkında verilen tedbir kararı doğrultusunda,
ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli yönlendirmeleri
yapmak,
f) Şiddet uygulayan hakkında tedbir kararlarının alınması ve uygulanmasına yönelik görüş bildirmek ve verilen tedbir kararlarının
kolluk tarafından uygulanmasını izlemek,
g) Şiddet mağdurlarına ilişkin gerekli kayıtları gizlilik ilkesine uygun olarak tutmak, yapılan mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları
düzenlemek, bunların sisteme işlenmesini sağlamak,
ğ) Alo 183’e yapılan başvurular hakkında mevzuat kapsamında
işlem yapmak, şiddet mağduru ile ilgili acil müdahale gerektiren durumlarda kolluk, sağlık kuruluşu ve ilgili kuruluşlar ile irtibata geçerek
gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlamak,
h) Tedbir planı çalışmalarına destek vermek,
ı) Çalışanlara yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev almak,
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i) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülecek proje
ve çalışmalarda görev almak,
j) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Sosyal çalışmacı
MADDE 35 – (1) Sosyal çalışmacının 34 üncü maddede belirtilen
görevlerin yanında diğer görev ve yetkileri şunlardır:
a) Şiddet mağdurlarının sorun ve ihtiyaçlarını tespit etmek, mesleki uygulamaları gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili mesleki raporları
düzenlemek,
b) Psikoloğun olmadığı hâllerde cinsel şiddet mağdurlarının bilgisine başvurulması esnasında yanında bulunmak,
c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Psikolog
MADDE 36 – (1) Psikoloğun 34 üncü maddede belirtilenlerin
yanında diğer görev ve yetkileri şunlardır:
a) ŞÖNİM’e başvuran ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan şiddet
mağdurunun ve beraberindeki çocukların değerlendirmelerini yapmak
ve gerekli desteği sağlayarak rapor düzenlemek,
b) Psikolojik ölçüm ve analiz teknikleri ile gözlem metotları kullanarak kadın ve beraberindeki çocukların psikolojik durumlarına yönelik
ilgili kurum ve kuruluşlardan destek almasını sağlamak ve yönlendirme yapmak,
c) Psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyan şiddet mağdurunu ilgili sağlık
kuruluşlarına yönlendirmek ve tedavi sürecini takip etmek,
ç) Cinsel şiddet mağdurlarının bilgisine başvurulması esnasında
yanında bulunmak,
d) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Rehber öğretmen
MADDE 37 – (1) Rehber öğretmenin 34 üncü maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri şunlardır:
a) Şiddet mağduru kadının beraberindeki çocuklarının sorunlarının
çözümüne yönelik rehberlik ve danışmanlık yapmak, gerektiğinde
uygun kurum veya kuruluşlara yönlendirmek ve süreci takip etmek,
b) Psikolojik ölçme araçlarını standartlara uygun olarak uygulamak,
değerlendirmek ve sonucunda gerekli rehberlik hizmetini vermek,
c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Sosyolog
MADDE 38 – (1) Sosyoloğun 34 üncü maddede belirtilenlerin
yanında diğer görev ve yetkileri şunlardır:
a) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklara yönelik elde edilen veriler ile koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına ilişkin verilerin
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analizini yapmak, rapor hazırlamak,
b) İlde alan taramaları yaparak şiddete ilişkin durumun tespiti ile
elde edilen verilerin analizini yapmak, toplumsal ve kültürel yapıyı göz
önünde bulundurarak verilecek hizmetlerin öncelikleri ve nitelikleri
hakkında rapor hazırlamak,
c) Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin ortaya çıkmasına neden olan sosyal problemlerle ilgili bilimsel veri toplamak ve bunları
değerlendirmek, düzenli aralıklarla rapor hazırlamak,
ç) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Hemşire/sağlık memuru
MADDE 39 – (1) Hemşirenin/sağlık memurunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Sağlık desteğine ihtiyacı olan şiddet mağdurları ve beraberindeki
çocukların acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilgili sağlık görevlisi
veya sağlık kuruluşu ile iletişim kurmak,
b) Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı hâllerde kişiyi derhal ilgili
sağlık kuruluşuna yönlendirmek ve müdüre haber vermek,
c) Şiddet uygulayan hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (h) ve (ı) bentleri kapsamında verilen tedbir kararlarının
uygulanmasını izlemek,
ç) Cinsel şiddet mağdurları hakkında alınacak rapor öncesinde
delillerin kaybolmaması için gerekli tedbirleri almak, sağlık kuruluşlarında yapılacak ilk müdahalelerde ve gerekli görülen hâllerde şiddet
mağdurlarına refakat etmek,
d) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni/bilgisayar işletmeni/memur
MADDE 40 - (1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni/bilgisayar
işletmeni/memurun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Sisteme girilmesi gereken bilgileri toplamak, kontrol etmek, düzenlemek ve veri girişini yapmak,
b) Yazışmaları yapmak, dosyalamak ve arşivlemek,
c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Çağrı destek personeli
MADDE 41 – (1) Çağrı destek hizmetinde çalışanların görev ve
yetkileri şunlardır:
a) Alo 183’e yapılan ve diğer iletişim kanallarından alınan her
türlü başvuru, ihbar ve şikâyetin çözümü amacıyla ilgili kurum ve
kuruluşlara yönlendirme yapmak,
b) Hayati tehlikesi olanlar ile cinsel şiddet mağdurları hakkında
kolluk birimleriyle irtibata geçerek şiddet mağduruna ulaşılmasını ve
gerekli görülen hâllerde kolluk refakatinde bulunduğu yerden alınarak
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hizmete erişmesini sağlamak,
c) Çağrılara ilişkin verileri kayıt altına alarak aylık ve yıllık istatistiki raporlar hakkında Müdüre bilgi vermek,
ç) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Polis irtibat görevlisi
MADDE 42 – (1) ŞÖNİM’de görev yapan polis memuru bağlı
bulunduğu birimin kurumsal temsilini yapar ve tercihen kadın erkek
eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında eğitim almış olanlar arasından görevlendirilir.
(2) Polis irtibat görevlisinin yapacağı iş ve işlemler şunlardır:
a) Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda şiddet
olayı, tarafları, tanıkları ve delilleri hakkında bilgi toplar, kolluk ve
ŞÖNİM arasındaki bilgi paylaşımını ve irtibatı sağlar. Çalışmalarını
ŞÖNİM personeli ile iş birliği içerisinde yürütür.
b) ŞÖNİM’lerde verilen eğitim programlarında, görev alanları ile
ilgili konularda destek olur.
(3) Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde öngörülen diğer görevleri
yapar.
İş ve meslek danışmanı
MADDE 43 – (1) İş ve meslek danışmanının yapacağı iş ve işlemler
şunlardır:
a) Şiddet mağduru veya şiddet uygulayanı ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitime yönlendirmek ve sonuçlarını takip etmek, iş
bulma konusunda rehberlik yapmak,
b) Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları veya özel sektör ile
yapılacak iş birliği çalışmalarına katkı sağlamak,
c) Görev alanları kapsamında yapılan çalışmalara destek olmak.
(2) Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde öngörülen diğer görevleri
yapmak.
Güvenlik personeli
MADDE 44 – (1) ŞÖNİM içinde ve dışında görev yapan güvenlik
personelinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) ŞÖNİM binasına giriş ve çıkışlarda güvenliği tehlikeye sokacak
her türlü araç-gereç, ateşli silahlar ile kesici, delici aletleri emanete
almak,
b) Hırsızlık ve sabotaja karşı gerekli önlemleri almak,
c) Şüpheli durumları idareye ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine
bildirmek,
ç) Gerekli hâllerde 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde belirtilen kontrol işlemlerini yapmak,
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d) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Şoför
MADDE 45 – (1) Şoförün görevleri şunlardır:
a) Zimmetine verilen aracın rutin bakım ve muayenelerini yaptırmak,
b) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocukları ile çalışanların gerekli yerlere ulaşımını sağlamak,
c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yemek ve diğer ihtiyaçların karşılanması
MADDE 46 – (1) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar için
aylık başvuruların ortalaması esas alınarak kişi ve öğün sayısı belirlenir.
Ana öğün saatleri dışında başvuruda bulunanlar için kumanya ve
çocukların ihtiyacına yönelik yiyeceğin temin edilmesi sağlanır.
(2) Çalışanlara öğle yemeği; nöbetçi ve vardiyalı çalışan personele
çalışma süresi içinde yer alan öğünlerde ilgili mevzuat çerçevesinde
yemek verilir.
(3) Yemek, aylık tabela hazırlanmak suretiyle belirlenir.
(4) Yemeklerin numuneleri 72 saat saklanır ve numune üzerine
alındığı tarih ve saati yazılır.
(5) Sağlık destek hizmetlerinde kullanılmak üzere tıbbi malzeme
ile acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla bebek bezi, biberon, mama ve
benzeri malzemeler temin edilir.
İş birliği
MADDE 47 – (1) Hizmetler; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yerel yönetimler, üniversiteler, meslek
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluşların iş
birliği ve desteği ile yürütülür.
(2) Hizmetlerin sunumunda veya verilen tedbir kararlarının ifasında gerekli hâllerde Bakanlık veya İl Müdürlükleri ile ilgili kurum
ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasında ihtiyaç duyulan
konularda Genel Müdürlüğün görüşü de alınarak protokol yapılabilir.
İmzalanan protokoller Genel Müdürlüğe bildirilir.
Geçiş dönemi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İllerde ŞÖNİM teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar bu Yönetmelik kapsamında kendilerine verilen görevler
İl Müdürlükleri tarafından yürütülür.
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Yürürlük
MADDE 48 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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