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T.C.
ERENLER KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 41689906/160.02.11/1915231 20/02/2015
Konu: Danışmanlık ve Eğitim Tedbiri

Uygulaması

..............................................................................................................MÜDÜRLÜĞÜNE

Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik, Danışmanlık Tedbiri Kararlarının
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
(Amaç, Kapsam,Temel İlkeler Koruyucu Destekleyici Tedbirler) ve Danışmanlık
Tedbir Uygulama Planı ve 3 Aylık Ara Değerlendirme Rapor örneği ilişikte
gönderilmiştir.

Mahkemeler tarafından Aileye veya Çocuğa Danışmanlık ve Eğitim Tedbirinin
uygulanmasına karar verildiğinde; çocuğun eğitimine devam ettiği veya hakkında
danışmanlık tedbirinin yanı sıra eğitim tedbiri kararı verildiği hâllerde, okulda ya da kurumda
bulunan psikolojik danışma ve rehberlik servisince; okulda psikolojik danışman/rehber
öğretmen bulunmadığı veya çocuğun herhangi bir okulla ilişiği bulunmadığı hâllerde ise
rehberlik ve araştırma merkezlerince yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi,Yönetmelik, Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu (Amaç, Kapsam,Temel İlkeler
Koruyucu Destekleyici Tedbirlerinin) Müdürlüğünüz Rehber Öğretmenlerine tebliği
edilmesini önemle rica ederim.

Mehmet Sait AYDIN
Müdür a.

Şube Müdürü

EKLERİ:
1-Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici
Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik (13 Sayfa)
2-Danışmanlık Tedbiri Karalarının Uygulama
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (5 Sayfa)
5- 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu (12 Sayfa)
3- Danışmanlık ve Eğitim Tedbiri Uygulama planı (2 Sayfa)
4-Danışmanlık ve Eğitim Tedbiri Uygulama Planı Ara Değerlendirme Raporu (3 Sayfa)

DAĞITIM:
Tüm Resmi/Özel Okullara
RAM ve BİLSEM
NOT: Yazının ekleri Müdürlüğümüz resmi e-mail adresi ( erenler54@meb.gov.tr) adresinde yayınlanmıştır.



ÖRNEKTİR
DANIŞMANLIK VE EĞİTİM TEDBİR KARARLARI

“UYGULAMA PLANI”

TEDBİR KARARI BİLGİLERİ
KARARI VEREN MAHKEME
KARAR TARİHİ VE NUMARASI
TEDBİR KARAR(LAR)ININ TÜRÜ
VE VARSA SÜRESİ
TEDBİR KARAR(LAR)ININ
VERİLME NEDENİ

PLANI UYGULAYACAK OLAN KİŞİNİN
ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NO
KURUMU VE GÖREVİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
PLANIN HANGİ TEDBİR TÜRÜ
İÇİN HAZIRLANDIĞI
KARARIN UYGULAYICIYA
TEBLİĞ TARİHİ
PLANI HAZIRLAMA TARİHİ

ÇOCUĞUN BİLGİLERİ
ADI-SOYADI
T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ VE YERİ
ÖĞRENİM DURUMU
ANNE ADI
BABA ADI
ANNE-BABA SAĞ VE BİRLİKTE
Mİ? VARSA ÜVEY ANNE
VE/VEYA BABA ADI
VARSA VELAYET, VESAYET
VEYA KAYYUMLUĞA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER NELERDİR?
KİMİNLE YAŞADIĞI
ADRES VE TELEFONU

SORUN ALAN(LAR)I

Sorun Alanlarının Çözümü İçin Ulaşılması Planlanan Hedefler
(Hedef Sayıları İhtiyaca Göre Arttırılır veya Azaltılır)

ÇOCUĞA İLİŞKİN HEDEFLER
1.Hedef
Gerçekleştirilecek faaliyetler
Görev alacak kişi/kuruluşlar
Tarih/süre
İlerlemenin Nasıl Ölçüleceği



2.Hedef
Gerçekleştirilecek faaliyetler
Görev alacak kişi/kuruluşlar
Tarih/süre
İlerlemenin Nasıl Ölçüleceği
3.Hedef
Gerçekleştirilecek faaliyetler
Görev alacak kişi/kuruluşlar
Tarih/süre
İlerlemenin Nasıl Ölçüleceği
AİLE VE ÇEVREYE İLİŞKİN HEDEFLER
1.Hedef
Gerçekleştirilecek faaliyetler
Görev alacak kişi/kuruluşlar
Tarih/süre
İlerlemenin Nasıl Ölçüleceği
2.Hedef
Gerçekleştirilecek faaliyetler
Görev alacak kişi/kuruluşlar
Tarih/süre
İlerlemenin Nasıl Ölçüleceği
3.Hedef
Gerçekleştirilecek faaliyetler
Görev alacak kişi/kuruluşlar
Tarih/süre
İlerlemenin Nasıl Ölçüleceği

Plan Hazırlama Sürecinde Çocuk Ve Çevre İle İlgili Yapılan Çalışma Sırasında Tespit
Edilmiş Ancak Mahkemenin Bilgisi Dışında Kalmış Olan Hususlar Var mı? Varsa
Nelerdir?:…....……......................................…………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………
Çocuğun İmzası Veli veya Kanuni Temsilcisinin

Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Çocuğa Yakınlığı :
Telefonu :
İmzası :

Planı Uygulayacak Kişinin
Adı Soyadı :
İmzası :

Hakim Onayı
Tarih :      /     /20..
Adı Soyadı :

İmzası :



ÖRNEKTİR

Danışmanlık Tedbirinin uygulama usul ve esasları  hakkında Tebliğ
gereğince  uygulama süreci ile ilgili  3’er aylık değerlendirme raporlarının
hazırlanarak mahkemeye sunulması gerekmektedir. İlgili form örneği
aşağıda verilmiştir.

DANIŞMANLIK,VE EĞİTİM KARARLARI
“UYGULAMA PLANI 3 AYLIK  ARA DEĞERLENDİRME RAPORU”

KARARA İLİŞKİN BİLGİLERİ
KARARI VEREN MAHKEME Tedbir Kararını veren mahkemenin adı ili ile

birlikte yazılacaktır.
KARAR TARİHİ VE NUMARASI Kararın Tarih ve Numarası yazılacak.
TEDBİR KARARININ VERİLME
NEDENİ VE VARSA SÜRESİ

Denetim kararına esas oluşturan nedenler varsa
süresi ile birlikte yazılacak.

RAPORU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Bu kısımda Planı uygulayacak olan kişiye ait

bilgiler doldurulacak
T.C. KİMLİK NO
KURUMU VE GÖREVİ Görevlinin çalıştığı kurum ve görevi yazılacak
İLETİŞİM BİLGİLERİ Görevlinin iletişim bilgileri ve telefonu yazılacak

ÇOCUĞUN BİLGİLERİ
ADI-SOYADI
T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ VE YERİ
ADRES VE TELEFONU

HEDEFLERE İLİŞKİN OLARAK YAPILANLAR
(Her Hedef İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır) (Uygulama Planında belirtilmiş olan her bir hedef

için ayrı ayrı doldurulacaktır)
ÇOCUĞA İLİŞKİN HEDEFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.Hedef Amaca ulaşmak için belirlenen Hedefin ne olduğu

yazılacak
Gerçekleştirilen Faaliyetler Hedefe ulaşmak için belirlenmiş olan

faaliyetlerden gerçekleştirilebilmiş olanlar
yazılacak.

Ulaşılan Sonuçlar Gerçekleştirilebilmiş olan hedefler sonucunda
sağlanmış olan gelişmeler yazılacak

Gerçekleşmeyen Faaliyetler ve Nedenleri Gerçekleştirilemeyen hedefler nedenleri ile
birlikte yazılacak

Öneriler Elde edilen sonuçlar ve yapılamayanlara ilişkin
olarak belirlenecek öneriler ve varsa yeni hedefler



yazılacak.
AİLE VE ÇEVREYE İLİŞKİN HEDEFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.Hedef Amaca ulaşmak için belirlenen Hedefin ne olduğu

yazılacak
Gerçekleştirilen Faaliyetler Hedefe ulaşmak için belirlenmiş olan

faaliyetlerden gerçekleştirilebilmiş olanlar
yazılacak.

Ulaşılan Sonuçlar Gerçekleştirilebilmiş olan hedefler sonucunda
sağlanmış olan gelişmeler yazılacak

Gerçekleşmeyen Faaliyetler ve Nedenleri Gerçekleştirilemeyen hedefler nedenleri ile
birlikte yazılacak

Öneriler Elde edilen sonuçlar ve yapılamayanlara ilişkin
olarak belirlenecek öneriler ve varsa yeni hedefler
yazılacak.

GENEL DEĞERLENDİRME: Tüm hedeflere ilişkin olarak yapılanlar,  yapılamayanlar,
ihtiyaçlar ve elde edilen sonuçlar değerlendirilecek, varsa öneriler, yeni hedefler ve planlar
belirtilecektir. Gerekiyorsa tedbir kararının sonlandırılması önerisi de burada kanaat olarak
belirtilecektir.

Raporu Hazırlayanın
Adı Soyadı :
Tarih :      /     /20..
İmzası :



ÖRNEKTİR
3’er Aylık Değerlendirme Formu

ÇOCUK KORUMA KANUNU
DANIŞMANLIK, EĞİTİM, SAĞLIK, BARIMA VE BAKIM KARARLARI

“UYGULAMA DEĞERLENDİRME RAPORU”

KARARA İLİŞKİN BİLGİLERİ
KARARI VEREN MAHKEME
KARAR TARİHİ VE NUMARASI
TEDBİR KARARININ VERİLME
NEDENİ VE VARSA SÜRESİ

RAPORU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NO
KURUMU VE GÖREVİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇOCUĞUN BİLGİLERİ
ADI-SOYADI
T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ VE YERİ
ADRES VE TELEFONU

HEDEFLERE İLİŞKİN OLARAK YAPILANLAR
(Her Hedef İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)

ÇOCUĞA İLİŞKİN HEDEFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.Hedef
Gerçekleştirilen Faaliyetler
Ulaşılan Sonuçlar
Gerçekleşmeyen Faaliyetler ve Nedenleri
Öneriler
AİLE VE ÇEVREYE İLİŞKİN HEDEFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.Hedef
Gerçekleştirilen Faaliyetler
Ulaşılan Sonuçlar
Gerçekleşmeyen Faaliyetler ve Nedenleri
Öneriler
GENEL DEĞERLENDİRME:

Raporu Hazırlayanın
Adı Soyadı :
Tarih :      /     /20..
İmzası :



ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VER LEN KORUYUCU VE DESTEKLEY C  TEDB R
KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMEL K

B R NC  BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

                Amaç

                MADDE 1 � (1) Bu Yönetmeli in amac, korunma ihtiyac olan veya suça sürüklenen çocuklarn
korunmasna, haklarnn ve esenliklerinin güvence altna alnmasna ili kin usûl ve esaslar düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 � (1) Bu Yönetmelik, korunma ihtiyac olan çocuklar hakknda alnacak tedbirler ile suça
sürüklenen çocuklar hakknda uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarna, bu kararlarn yerine
getirilmesinde kurumlarn görev ve sorumluluklarna ili kin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 � (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayl Çocuk Koruma Kanununun 47 nci
maddesine dayanlarak hazrlanm tr.

                Tanmlar

                MADDE 4 � (1) Bu Yönetmeli in uygulanmasnda;

                a) Çocuk: Daha erken ya ta ergin olsa bile, onsekiz ya n doldurmam  ki iyi; bu kapsamda,

                1) Korunma ihtiyac olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlâkî, sosyal ve duygusal geli imi ile ki isel
güvenli i tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç ma duru çocu u,

                2) Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanmlanan bir fiili i ledi i iddias ile hakknda
soru turma veya kovu turma yaplan ya da i ledi i fiilden dolay hakknda güvenlik tedbirine karar verilen
çocu u,

                b) Çocuk hâkimi: Hakknda kovu turma ba latlm  olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma
ihtiyac olan çocuklar hakknda uygulanacak tedbir kararlarn veren çocuk mahkemesi hâkimini,

                c) Kanun: 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayl Çocuk Koruma Kanununu,

                ç) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamndaki çocu un baklp gözetildi i, hakknda verilen tedbir
kararlarnn yerine getirildi i resmî veya özel kurumlar,

                d) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk a r ceza mahkemelerini, çocuk mahkemesi bulunmayan
yerlerde aile ya da asliye hukuk mahkemeleri ile ceza mahkemelerini,

                e) Sosyal çal ma görevlisi: Psikolojik dan manlk ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarnda
e itim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarn,

                ifade eder.



K NC  BÖLÜM

Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

                Koruyucu ve destekleyici tedbirler

                MADDE 5 � (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocu un yarar göz önünde bulundurularak,
öncelikle kendi aile ortamnda korunmasnn sa lanmas ile ya na ve geli imine uygun e itim ve ö reniminin
desteklenmesini, ki ili inin ve toplumsal sorumlulu unun geli tirilmesini sa lamaya yönelik;

                a) Dan manlk,

                b) E itim,

                c) Bakm,

                d) Sa lk,

                e) Barnma,

                tedbirleridir.

                Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ba vuru, bildirim mükellefiyeti ve
yükümlülükler

                MADDE 6 � (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, köy ve mahalle muhtarlar, belediye zabta
memurlar, sa lk ve e itim kurulu lar, di er kamu kurum ve kurulu larnn görevlileri, sivil toplum kurulu lar
ile bir çocu un korunma ihtiyac oldu undan haberdar olanlar, durumu il ve ilçelerdeki sosyal hizmetler
müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür.

                (2) Çocuk veya çocu un bakmndan sorumlu kimseler, çocu un korunma altna alnmas amacyla il
ve ilçelerdeki sosyal hizmetler müdürlüklerine ba vurabilir.

                (3) l ve ilçe sosyal hizmet müdürlükleri, korunma ihtiyac olan çocuklar hakknda basn ve yayn
organlar ile benzeri ileti im araçlarnda çkan haberleri ve her türlü duyumu ihbar kabul ederek ayrca bir resmî
duyuru gelmesini beklemeden harekete geçerek bunlar ara trmakla yükümlüdür.

                (4) l ve ilçe sosyal hizmet müdürlükleri, çevrelerinde korunma ihtiyac olan Kurum hizmetinden
yararlanamayan çocuklar tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacyla ilgili kurum ve kurulu larla i birli i
içerisinde bulunur.

                (5) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kendisine bildirilen olaylar ve yükümlülükleri ile
ilgili olarak gerekli incelemeyi derhâl yapar. nceleme ve müteakip i lemler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ünün çocuklara ili kin mevzuatna göre yürütülür.

                (6) Yaplan inceleme sonucu, müracaatçnn gereksinim ve aciliyet durumu göz önünde
bulundurularak, Kurumun vermi  oldu u hizmet modellerinden yararlandrlabilir ya da ilgili kurumlara
yönlendirilebilir.

                (7) Koruyucu ve destekleyici tedbir karar alnmas gereken hâllerde, il veya ilçe sosyal hizmetler
müdürlü ünce çocuk hakknda Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasna li kin Usûl ve Esaslar Hakknda
Yönetmeli in 21 inci maddesine uygun olarak hazrlanacak sosyal inceleme raporu, talep yazs ekinde
mahkemeye veya çocuk hâkimine sunulur.

                Acil korunma karar alnmas



                MADDE 7 � (1) Derhâl korunma altna alnmasn gerektiren bir durumun varl  hâlinde çocuk,
sa lk kontrolü yaptrldktan sonra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafndan bakm ve gözetim
altna alnr.

                (2) Acil korunma kararnn alnmas için Kurum tarafndan çocu un Kuruma geldi i tarihten itibaren
en geç be  gün içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim tarafndan, üç gün içinde talep hakknda karar
verilir. Hâkim, çocu un bulundu u yerin gizli tutulmasna ve gerekti inde ki isel ili kinin tesisine karar
verebilir.

                (3) Acil korunma karar alnncaya kadar geçen sürede çocuk; sosyal hizmetler il müdürünün oluruna
istinaden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun hizmet modellerinden yararlandrlr.

                (4) Acil korunma karar en fazla otuz günlük süre ile snrl olmak üzere verilebilir. Bu süre içinde
Kurumca çocuk hakknda sosyal inceleme yaplr. Kurum, yapt  inceleme sonucunda, tedbir karar alnmasnn
gerekmedi i sonucuna varrsa bu yöndeki görü ünü ve sa layaca  hizmetleri hâkime bildirir. Çocu un, ailesine
teslim edilip edilmeyece ine veya uygun görülen ba kaca bir tedbire hâkim tarafndan karar verilir.

                (5) Kurum, çocuk hakknda tedbir karar alnmas gerekti i sonucuna varrsa hâkimden koruyucu ve
destekleyici tedbir karar verilmesini talep eder.

                Koruyucu ve destekleyici tedbir karar alnmasnda yetki ve usûl

                MADDE 8 � (1) Çocuklar hakknda koruyucu ve destekleyici tedbir karar; çocu un anas, babas,
vasisi, bakm ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet
savcsnn istemi üzerine veya re'sen çocu un menfaatleri bakmndan kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte
ya ad  kimselerin bulundu u yerdeki çocuk hâkimince alnr.

                (2) Çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu mahkeme kurulup göreve ba layncaya kadar hakknda
kovu turma ba latlm  olanlar hariç, korunma ihtiyac olan çocuklar hakknda tedbir kararlar, aile mahkemeleri
kurulan yerler bakmndan bu mahkemeler, kurulu bulunmayan yerler bakmndan asliye hukuk mahkemelerince
alnr.

                (3) Hakknda kovu turma ba latlm  olan çocuklar için koruyucu ve destekleyici tedbir karar
kovu turmann yapld  mahkemece alnr.

                (4) Soru turma srasnda, suça sürüklenen çocuk hakknda koruyucu ve destekleyici tedbir talebinde
bulunulup da mahkeme veya çocuk hâkiminden tedbir karar alnm  ise kararn bir sureti soru turma dosyas
içine konularak kovu turma makamlarnn bilgisine sunulur.

                (5) Fiili i ledi i srada oniki ya ndan küçük çocuklar ile onbe  ya n doldurmam  sa r ve dilsizler
hakknda mahkemece, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin birinci fkras
ile 33 üncü maddesi uyarnca çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

                (6) Fiili i ledi i srada oniki ya n bitirmi  onbe  ya n doldurmam  bulunan çocuklar ile onbe
ya n doldurmu  ancak onsekiz ya n doldurmam  sa r ve dilsizlerin i ledikleri fiilin hukukî anlam ve
sonuçlarn alglayamamalar veya davran larn yönlendirme yeteneklerinin yeterince geli memi  olmas
hâlinde mahkemece, 5237 sayl Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fkras ile 33 üncü maddesi
uyarnca çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

                (7) Çocuk hâkimi veya mahkemece, suça sürüklenen ve ceza sorumlulu u olmayan çocuklarla
korunma ihtiyac olan çocuklar hakknda verilecek tedbir kararlarnn usûlünde, Kanunun 13 üncü maddesinin
birinci fkras hükmü uygulanr.

                (8) Çocuk hâkimi veya mahkemece, koruyucu ve destekleyici tedbir karar verilmeden önce yeterli
idrak gücü bulunan çocu un yazl veya sözlü olarak görü ü alnr. Gerekti inde koruyucu ve destekleyici tedbir



kararn istemeye yetkili olan çocu un anas, babas, vasisi, bakm ve gözetiminden sorumlu kimse ile Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu temsilcileri de dinlenebilir.

                (9) Kanunun 7 nci maddesinin yedinci fkras uyarnca görevli mahkeme, korunma ihtiyac olan çocuk
hakknda koruyucu ve destekleyici tedbir kararnn yannda 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Türk Medenî
Kanunu hükümlerine göre velayet, vesayet, kayym, nafaka ve ki isel ili ki kurulmas gereken hâllerde de
duru ma yaparak karar vermeye yetkilidir.

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

                (11) Tedbir karar verilmeden önce çocuk hakknda sosyal inceleme yaptrlabilir. Ancak, fiili i ledi i
srada oniki ya n bitirmi  onbe  ya n doldurmam  bulunan çocuklar ile onbe  ya n doldurmu  ancak
onsekiz ya n doldurmam  sa r ve dilsizlerin i ledikleri fiilin hukukî anlam ve sonuçlarn alglama
yetene inin ve bu fiille ilgili olarak davran larn yönlendirme yetene inin olup olmad nn takdiri bakmndan
sosyal inceleme yaptrlmas zorunludur.

                (12) Mahkeme veya çocuk hâkimi bir veya birden fazla tedbire karar verebilir. Tedbir karar verilirken,
Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen; kurumda bakm ve kurumda tutmann son çare olarak görülmesi,
kararlarn verilmesinde ve uygulanmasnda toplumsal sorumlulu un payla lmasnn sa lanmas temel ilkesinden
hareketle çocu u öncelikle aile içinde destekleyen dan manlk, e itim ve sa lk tedbirlerinin alnmas esas
gözetilir. Ancak; çocu un teslim edilece i veli, vasi, kanunî temsilcisi veya bakmn üstlenen kimselerin sosyal,
ekonomik ve kültürel durumu ile yörenin örf ve âdetleri dikkate alnarak, çocu un ya ama, geli me, korunma ve
katlm haklar ile yarar ve esenli inin tehlikeye dü ebilece inin tespiti hâlinde; di er tedbirler yannda kurumda
bakm veya barnma tedbiri karar alnmas öncelikle de erlendirilir.

                (13) Tedbir kararnda; tedbirin türü ile tedbiri uygulayacak ki i, kurum veya kurulu  adlar gösterilir.
Gerekti inde kararda tedbirin süresi de belirtilir.

                (14) Tedbir kararlar verilirken, tedbirin belirli bir yerde uygulanmas sonucunu do uracak ekilde
hizmet sunumu bakmndan idarenin takdir alann kstlayacak veya hizmet modellerini ve snrlarn
daraltabilecek uygulamalara sebebiyet verilmemesine özen gösterilir.

                (15) Çocuk hâkimi veya mahkeme, hakknda koruyucu ve destekleyici tedbir karar verdi i çocu un
denetim altna alnmasna da karar verebilir.

                Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarnn gönderilmesi

                MADDE 9 � (1) Mahkeme veya çocuk hâkimince bu Yönetmelik uyarnca verilen;

                a) Dan manlk ve barnma tedbir kararlar, ilgisine göre il millî e itim müdürlükleri, ilçe veya il
sosyal hizmetler müdürlükleri ya da yerel yönetimlere,

                b) E itim tedbiri karar, ilgisine göre il millî e itim müdürlüklerine veya Çal ma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl  bölge müdürlüklerine,

                c) Bakm tedbiri karar, ilçe veya il sosyal hizmetler müdürlüklerine,

                ç) Sa lk tedbiri karar,  il sa lk müdürlüklerine,

                gönderilir.

                (2) Koruyucu ve destekleyici tedbir karar, kesinle tirilmesi beklenmeksizin derhâl uygulanr.



                (3) Tedbir kararlarnn, karar veren mahkemenin veya çocuk hâkimli inin bulundu u yerde
uygulanmas esastr. Ancak, tedbir kararnn uygulanmasnn, kararn gönderildi i ildeki kurum veya kurulu lar
tarafndan yerine getirilmesi mümkün olmad  taktirde çocu un yarar gözetilerek tedbir kararn yerine
getirmekle sorumlu kurum tarafndan tedbirin nerede yerine getirilece ine karar verilir.

                Tedbir kararnn de i tirilmesi veya süresinin uzatlmas

                MADDE 10 � (1) Hâkim veya mahkeme; denetim görevlileri, çocu un velisi, vasisi, bakm ve
gözetimini üstlenen kimselerin, tedbir kararn yerine getiren ki i ve kurulu un temsilcisi ile Cumhuriyet
savcsnn talebi üzerine veya re'sen çocu a uygulanan tedbirin sonuçlarn inceleyerek, süresini uzatabilir veya
de i tirebilir.

                (2) Hâkim veya mahkeme, koruyucu ve destekleyici tedbir kararnn de i tirilmesi veya süresinin
uzatlmas yönünde bir karar vermeden önce tedbir kararn uygulayan ki i, kurum veya kurulu tan tedbirin
uygulanmas hakknda gerekçeli bir rapor isteyebilir.

                Tedbir kararnn kaldrlmas veya sona ermesi

                MADDE 11 � (1) Hâkim, çocu un geli imini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici
tedbirin kaldrlmasna karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocu un bulundu u yer hâkimi tarafndan da
verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki karar alan hâkim veya mahkemeye bildirilir.

                (2) Tedbir kararnn kaldrlmasn, denetim görevlileri, çocu un velisi, vasisi, bakm ve gözetimini
üstlenen kimseler, tedbir kararn yerine getiren ki i ve kurulu un temsilcileri ile Cumhuriyet savcs talep
edebilir.

                (3) Tedbirin uygulanmas, onsekiz ya n doldurulmasyla ayrca bir karara gerek kalmakszn
kendili inden sona erer. Ancak hâkim, e itim ve ö renimine devam edebilmesi için ve çocu un rzas alnmak
suretiyle tedbirin uygulanmasna belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarnn Yerine Getirilmesi

                Dan manlk tedbiri

                MADDE 12 � (1) Dan manlk tedbiri, çocu un bakmndan sorumlu olan kimselere çocuk yeti tirme
konusunda; çocuklara da e itim ve geli imleri ile ilgili sorunlarnn çözümünde yol göstermeye yönelik rehberlik
tedbirleridir.

                (2) Dan manlk tedbirleri, çocu un ailesi yannda korunmasn sa lamak veya çocuk hakknda verilen
tedbir kararlarnn uygulanmas srasnda onu desteklemek ya da uygulanmas muhtemel tedbirler hakknda
bilgilendirmek amacyla uygulanr.

                (3) Özel veya kamu sosyal hizmet kurum veya kurulu larnda ya da ailesi yannda kalmakta olan ve
hakknda dan manlk tedbirine karar verilen çocuklarn bedensel, zihinsel, psiko-sosyal, duygusal geli imini
desteklemek, okul, aile ve sosyal çevresi ile uyumunu güçlendirmek ve yeteneklerine uygun bir meslek sahibi
olarak hayata hazrlanmalarn sa lamak amacyla okul ba arsn arttrma, madde kullanm, davran
bozuklu u, ergenlik sorunlar, aile içi ileti im gibi çocu un, ailesinin ve çocu un bakmn üstlenen ki ilerin
ihtiyaçlarna uygun konularda uzmanla m  bir veya birden fazla ki i dan man olarak görevlendirilebilir.

                (4) Çocu un bakmndan sorumlu olan kimselere; anne baba e itimi, aile dan manl , aile tedavisi
gibi konularda dan manlk hizmetleri sunulur. Ayrca, davran  de i ikli i için bu anne ve babalar aile e itimi
programlarna yönlendirilebilir.



                (5) Dan manlk hizmeti, kurumlarda görevli sosyal çal ma görevlileri ile alannda meslekî e itim
alm  görevlilerce yürütülür. Dan manlk hizmeti verecek uzman ki ilerin uygulayacaklar meslekî çal malar
ve programlara ili kin standartlar, uygulama esaslar ve de erlendirme ölçütleri tedbiri yerine getirecek kurumlar
tarafndan belirlenir. Uzmanlar alanlar da belirtilmek suretiyle tedbiri yerine getirmekle sorumlu kurumlarn
ta ra birimleri tarafndan, il ve ilçelerdeki koordinasyon makamlarna, mahkeme veya çocuk hâkimlerine
bildirilir.

                (6) Dan manlk hizmeti verecek olan ki ilerin konularnda meslekî e itim alm  olmalarnn yan sra
yeterliliklerini sertifikalar ile belirten ve alanlarnda çal tklarn hizmet belgesi ile ispat edenler öncelikli
olarak tercih edilir.

                (7) Dan manlk tedbiri, Millî E itim Bakanl , Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve
yerel yönetimler tarafndan yerine getirilir. Dan manlk tedbirini yerine getirmekle sorumlu kurumlar, bu
Yönetmeli in yaymndan itibaren alt ay içinde  uygulama usûl ve esaslarn  olu turarak birer örne ini il ve ilçe
koordinasyon makamlar ile merkezî koordinasyonun sekretarya hizmetlerini yürüten Adalet Bakanl  E itim
Dairesi Ba kanl na gönderir.

                E itim tedbiri

                MADDE 13 � (1) E itim tedbiri, çocu un bir e itim kurumuna gündüzlü veya yatl olarak devamna;
bu ekilde e itim almas mümkün olmayan çocuklarn evde e itim almalarna, özel e itim almalar gereken
çocuklarn e itsel ihtiyaçlar do rultusunda ilgili e itim kurumuna devamna, kendilerine, ailelerine,
ö retmenlerine ve okul personeline; uzman personel, araç gereç sa lanmasna yönelik tedbirler ile çocu un i  ve
meslek edinmesi amacyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustann
yanna yahut kamu ya da özel sektöre ait i yerlerine yerle tirilmesine yönelik tedbirlerdir.

                (2) Mahkeme veya çocuk hâkimi, e itim tedbirine karar vermeden önce çocu un e itim alaca  ki i,
kamu veya özel kurumlardan bu konuda bilgi isteyebilir.

                (3) Halk e itimi ve meslekî e itim merkezleri ile Türkiye  Kurumu il müdürlükleri, açtklar ve
açacaklar kurs ya da programlar hakknda süre, konu, hedef kitle gibi hususlar içeren listeleri olu turarak
periyodik olarak mahkeme veya çocuk hâkimi ile il ve ilçelerdeki koordinasyon makamlarna bilgi verir.

                (4) Millî E itim Bakanl  ve Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  ile Türkiye  Kurumu Genel
Müdürlü ü, özel e itime gereksinim duyan engelli çocuklar için e itim tedbirinin uygulanmasna ili kin gerekli
önlemleri alr. Bu konuda ilde yaplan faaliyet ve programlar hakknda mahkeme veya çocuk hâkimi ile il ve
ilçelerdeki koordinasyon makamlarna periyodik olarak bilgi verilir.

                (5) E itim tedbiri kararnn verilmesinde onbe  ya n doldurmam  çocuklar bakmndan uluslararas
sözle meler ve kanunlarn öngördü ü snrlar dikkate alnr. Bunlar hakknda e itimlerinin devamna ili kin
tedbir karar verilebilir.

                (6) Onbe  ya n doldurmu  çocuk hakknda, i  ve meslek edinmesi amacyla bir meslek veya sanat
edinme kursuna gitmesine, meslek sahibi bir ustann yanna yahut kamu ya da özel sektöre ait i yerlerine
yerle tirilmesine yönelik verilen tedbir kararnda; Milli E itim Bakanl nca yerine getirilmesinin hükme
ba land  hâllerde bu Bakanl n koordinasyonunda meslekî e itim merkezleri, Çal ma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl nca yerine getirilmesinin hükme ba land  hâllerde ise Türkiye  Kurumu Genel Müdürlü ünce
geli tirilen i gücünün istihdam edilebilirli ini artrmaya yönelik i gücü yeti tirme, meslekî e itim ve i gücü
uyum programlarna yönlendirilmek suretiyle yerine getirilir. Bu e itim programlarna eri imde güçlük
ya anyorsa, tedbir karar verilen çocu un Türkiye  Kurumuna Genel Müdürlü üne müracaat sonrasnda
vasflarna uygun i çi arayan özel i yerleri ile ba lants sa lanr. Kamuda i e yerle tirme ise, kamuda i e
alnacaklarla ilgili kanun hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.

                (7) Hiç e itim almam  veya zorunlu e itimini yarda brakm , zorunlu e itim ya n tamamlam  olup
haklarnda koruyucu ve destekleyici tedbir karar verilen çocuklarn; e itimlerini sürdürebilmeleri, kapasitelerini



geli tirebilmeleri, i  ve meslek edinebilmeleri amacyla Millî E itim Bakanl  ile Çal ma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl  ve Türkiye  Kurumu Genel Müdürlü ünce gerekli önlemler alnr.

                (8) E itim tedbiri, Millî E itim Bakanl  ile Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nn ilgili birimleri
tarafndan yerine getirilir.

                Bakm tedbiri

                MADDE 14 � (1) Bakm tedbiri, çocu un bakmndan sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle
görevini yerine getirememesi hâlinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafndan çocu un resmî
veya özel bakm yurduna yerle tirilmesi ya da koruyucu aile hizmetlerinden veya Kurumun bu kapsamda
yürüttü ü hizmet modellerinden yararlandrlmasna yönelik tedbirdir.

                (2) Bakm veya barnma tedbir karar alnan ve ihmal veya istismara u rayan, psiko-sosyal sorunlar
nedeniyle uyum sorunu ya ayanlar ile olumsuz ya am deneyimlerini devam ettirmeleri nedeniyle rehabilitasyona
ihtiyac oldu u tespit edilen çocuklarn, rehabilitasyonu sa lanncaya kadar korunma ihtiyac olan di er
çocuklarla ayn ortamda baklmamalar esastr. Bu çocuklarn öncelikle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu tarafndan bu amaçla kurulmu  merkezlerde rehabilitasyonlar sa lanr.

                (3) Sa lk ve bakm tedbirinin birlikte uygulanaca  hallerde, öncelikle suça sürüklenen veya korunma
ihtiyac olan çocuklardan tedavisi gereken a r ruhsal hastal  veya madde ba mll  nedeniyle fiziksel
sorunlar olanlarn rehabilitasyonu bu amaçla kurulmu  resmî veya özel sa lk kurulu larnda gerçekle tirilir.
Bunlardan bakm tedbirini gerektirenler, yatarak tedavileri tamamlandktan sonra bakm amacyla aile yanna
veya bu amaçla kurulmu  resmî veya özel kurulu a yerle tirilir.

                (4) Bakm tedbiri karar verilen çocuklarn kolluk kuvvetlerince Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumuna teslim edilece i hâllerde, çocu un ilk sa lk kontrolü yapldktan sonra teslimi sa lanr. Bula c
hastal  olan çocuklarn tedavisi Sa lk Bakanl nca gerçekle tirilir. Bu durumdaki çocuklar hakknda derhâl
sa lk tedbiri alnmas için mahkeme veya çocuk hâkimine ba vurulur.

                (5) Bu tedbirin uygulanmasnda Kurum tarafndan ilgili mevzuat çerçevesinde yabanc uyruklu
çocuklarn vatanda  oldu u ülkenin konsolosluklar ile irtibat sa lanr.

                (6) Sa lk kontrolü ve tedaviye ili kin hizmetlerden do an tüm giderler Sa lk Bakanl nca kar lanr.

                (7) Bakm tedbiri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafndan yerine getirilir.

                Barnma tedbiri

                MADDE 15 � (1) Barnma tedbiri, ya amn devam ettirmek için yeterli ve sa lkl bir barnma yeri
olmayan çocuklu kimselere veya hayat tehlikede olan hamile kadnlar ile bunlarn çocuklarna uygun barnma
yeri sa lamaya yönelik tedbirlerdir.

                (2) Barnma tedbiri uygulanan kimselerin, talepleri hâlinde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur.

                (3) Barnma tedbiri karar verilen kimselerin, kolluk kuvvetlerince tedbir kararn uygulayacak Kuruma
teslim edilece i hâllerde, bu kimselerin ilk sa lk kontrolü yapldktan sonra teslimi sa lanr. Bula c hastal 
olanlarn tedavisi Sa lk Bakanl nca gerçekle tirilir. Bu durumdaki kimseler hakknda derhâl sa lk tedbiri
alnmas için mahkeme veya çocuk hâkimine ba vurulur.

                (4) Bu tedbirin uygulanmasnda kurum tarafndan ilgili mevzuat çerçevesinde yabanc uyruklu
kimselerin vatanda  oldu u ülkenin konsolosluklar ile irtibat sa lanr.

                (5) Sa lk kontrolü ve tedaviye ili kin hizmetlerden do an tüm giderler Sa lk Bakanl nca kar lanr.



                (6) Barnma tedbiri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Millî E itim Bakanl  ve yerel
yönetimler tarafndan yerine getirilir.

                Sa lk tedbiri

                MADDE 16 � (1) Sa lk tedbiri, çocu un fiziksel ve ruhsal sa l nn korunmas ve tedavisi için
gerekli geçici veya sürekli tbbî bakm ve rehabilitasyonu ile madde ba mls olanlarn tedavilerinin yaplmasna
yönelik tedbirdir.

                (2) Suça sürüklenen veya korunma ihtiyac olan akl hastas çocuklar hakknda ruhsal sa l nn
tedavisi için öncelikle sa lk tedbirine karar verilmesi esastr.

                (3) Mahkeme veya çocuk hâkimi acil korunma karar veya koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarn
vermeden önce çocu un sa lk durumu hakknda sa lk kurulu larndan rapor isteyebilir.

                (4) Akl hastal  veya madde ba mll  sebebiyle sa lk tedbirine hükmetmeye ve kstlamaya resmî
sa lk kurulu raporu üzerine karar verilir. Ancak, çocu un akl hastal  veya madde ba mll nn açkça belli
oldu u hallerde; kendisi veya anas, babas, vasisi, bakm ve gözetiminden sorumlu kimsenin tedavi talep etmesi
üzerine veya re�sen rapor alnmadan da sa lk tedbirine karar verilebilir.

                (5) Sa lk kurulunca düzenlenen rapora göre toplum açsndan tehlikeli olan suça sürüklenen veya
korunma ihtiyac olan akl hastas çocuklar hakknda sa lk tedbiri, yüksek güvenlikli sa lk kurumlarnda
korunma ve tedavi altna alnmak suretiyle yerine getirilir.

                (6) Akl hastas çocuk hakknda toplum açsndan tehlikelili inin devam edip etmedi i veya önemli
ölçüde azalp azalmad  hususunda en geç üçer aylk dönemler hâlinde mahkeme veya çocuk hâkimine bilgi
verilir.

                (7) Yerle tirildi i kurumun sa lk kurulunca düzenlenen raporda toplum açsndan tehlikelili inin
ortadan kalkt nn veya önemli ölçüde azald nn belirtilmesi üzerine mahkeme veya çocuk hâkimi kararyla
çocu un yüksek güvenlikli sa lk kurumunda koruma ve tedavi altna alnmasna ili kin karar kaldrlarak çocuk
serbest braklabilir.

                (8) Sa lk kurulu raporunda akl hastal nn ve i lenen fiilin niteli ine göre güvenlik bakmndan
çocu un tbbî kontrol ve takibinin gerekip gerekmedi i, gerekiyor ise bunun süre ve aralklar belirtilir.

                (9) Tbbî kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralklarla, çocu un ana, baba, vasisi, bakm ve
gözetimini üstlenen kimseler ya da hakknda bakm veya barnma tedbiri verilmi  ise bu tedbiri yerine
getirmekle yükümlü kurum ya da kurulu larca bu çocuklarn teknik donanm ve yetkili uzman olan sa lk
kurulu una gönderilmeleri ile sa lanr.

                (10) Tbbî kontrol ve takipte, çocu un akl hastal  itibaryla toplum açsndan tehlikelili inin artt 
anla ld nda, hazrlanan rapora dayanlarak, yeniden koruma ve tedavi amaçl olarak sa lk tedbirine
hükmedilir. Bu durumda, yukardaki i lemler tekrarlanr.

                (11) Yatarak tedavisi tamamlanan çocuklardan haklarnda bakm veya barnma tedbir karar
bulunanlar, karar uygulamakla görevli kurum tarafndan aile yanna, kuruma veya bu amaçla kurulmu  resmî
veya özel kurulu lara yerle tirilir.

                (12) Sa lk tedbirleri kapsamnda uygulanan tedavinin özelliklerine ba l olarak bir aile veya kurum
yannda bakm gereken çocuklar hakknda verilen sa lk ve bakm tedbirleri birlikte uygulanr. Bunun için ilgili
kurum veya kurulu lar i birli i yapar.

                (13) Alkol ya da uyu turucu veya uyarc madde ba mls olan çocuklarn, koruyucu ve destekleyici
sa lk tedbiri olarak, alkol ya da uyu turucu veya uyarc madde ba mllarnn tedavi altna alnmasna yönelik
olarak verilen kararlarn yerine getirilmesinde tedavi için çocu un rzas aranmaz. Tedbirin uygulama süresince



ilgili kurum uzman tarafndan, çocu a uyu turucu veya uyarc maddenin kullanlmasnn etki ve sonuçlar
hakknda bilgi verilir, sorumluluk bilincinin geli mesine yönelik olarak ö ütte bulunulur ve yol gösterilir.

                (14) Sa lk Bakanl , il sa lk müdürlükleri marifetiyle sa lk tedbirinin yerine getirilece i uygun
sa lk kurum veya kurulu unu belirleyerek, çocu un bu kuruma ilk müracaatn sa lamak zorundadr. Ayakta
tedavisi uygun görülen çocuklarn tedavisi; ana, baba, vasisi, bakm ve gözetimini üstlenen kimseler ya da
haklarnda bakm ve barnma tedbiri verilmi  ise bu tedbiri yerine getirmekle yükümlü kurum ya da kurulu larca
belirlenen sa lk kurumlarna gönderilmeleri ile sa lanr. Gerekti inde kolluk birimlerinden güvenli in
sa lanmas için yardm istenebilir.

                (15) Sa lk tedbiri, Sa lk Bakanl  tarafndan yerine getirilir.

                Bakm ve barnma tedbirleri ile ilgili yardm ve destek talebi

                MADDE 17 � (1) Bakm ve barnma tedbirlerinin yerine getirilmesi srasnda ihtiyaç duyulan kolluk
hizmetleri ilgili birimlerden talep edilir. Kolluk birimleri, bu talepleri geciktirmeksizin yerine getirir.

                (2) Bakm ve barnma tedbir karar alnan ki iler ile çocuklarn rehabilitasyonu, e itimi ve di er
bakanlklarn görev alanna giren hususlarla ilgili olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
tarafndan yaplan her türlü yardm ve destek talepleri Millî E itim Bakanl , çi leri Bakanl , Sa lk
Bakanl , ilgili di er bakanlklar ile kamu kurum ve kurulu lar tarafndan geciktirilmeksizin yerine getirilir.

                Tedbir kararlarnn uygulanmas, takibi ve denetimi

                MADDE 18 � (1) Tedbir kararlarn yerine getirmekle görevli ki i, kurum veya kurulu larca, bu tedbir
kararlarnn nasl yerine getirilece i konusunda bir plân hazrlanarak  uygulamaya konulur. Bu plân çocu un
teslim edildi i ya da teslim alnd  tarihten itibaren en geç on gün içerisinde mahkeme veya çocuk hâkiminin
onayna sunulur.  Mahkeme veya çocuk hâkimi, gerekti inde uygulama plânnn de i tirilmesini isteyebilir.

                (2) Uygulama plân hazrlanrken çocuk hakknda düzenlenmi  sosyal inceleme raporundan da
yararlanlabilir.

                (3) Uygulama plânnda, kararn uygulanmasndan sorumlu ki i, tedbirin türü ve süresi, tedbirin
uygulanmasnda hangi kurumlarla i birli i yaplaca  ve hangi hizmetlerin sa lanaca , nelerin amaçland  ve
ilerlemenin nasl ölçülece ine ili kin bilgilere yer verilir.

                (4) Tedbir kararn veren mahkeme veya çocuk hâkimi, tedbir kararlarnn uygulanmasn, tedbirden
beklenen gayenin gerçekle ip gerçekle medi ini, uygulanan tedbirin çocu un geli imini hangi yönde etkiledi ini
en geç üçer aylk sürelerle incelettirir.

                (5) Tedbirlerin uygulanmasna ili kin inceleme, mahkemede görevli sosyal çal ma görevlilerine
yaptrlr.

                (6) Hakknda bakm ve barnma tedbiri karar verilen ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumunda bulunan çocukla ilgili inceleme görevi öncelikle bu kurumda çal an sosyal çal ma görevlilerine
yaptrlr. Ancak, çocu un yüksek yararnn gerektirdi i durumlarda inceleme görevi mahkemeye atanan sosyal
çal ma görevlilerine de yaptrlabilir.                                                (7) Sosyal çal ma görevlilerinin
bulunmamas veya görevin bunlar tarafndan yaplmasnda fiili ya da hukukî bir engel bulunmas hâlinde,
Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fkrasnda öngörülen nitelikleri haiz olmak artyla di er kamu kurum ve
kurulu larnda çal an veya serbest meslek icra eden sosyal çal ma görevlileri, inceleme için görevlendirilebilir.

                (8) Sosyal çal ma görevlilerinin görev alan haricinde ba ka bir uzmanlk dalna ihtiyaç duyulmas
hâlinde, Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fkrasnda öngörülen nitelikleri haiz olmak artyla mahkemece,
di er kamu kurum ve kurulu larnda çal anlar ile serbest meslek icra edenlere de inceleme yapma görevi
verilebilir.



                (9) Yedinci ve sekizinci fkralarda saylanlar arasndan temin edilemedi i takdirde inceleme yaptrmak
için denetimli serbestlik görevlisi olarak istihdam edilen sosyal çal ma görevlisinden  de yararlanlabilir.

                (10) Görevlendirme yaplrken bilirki ilerin i  durumu gözetilerek 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayl
Resmî Gazete�de yaymlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre l Adlî Yarg Adalet Komisyonlarnca Bilirki i
Listelerinin Düzenlenmesi Hakknda Yönetmelik hükümlerine göre hazrlanan listelerden yararlanlr.

                (11) Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fkralara göre yaplan görevlendirmelerde, incelemeyi yapanlara
mahkeme veya çocuk hâkimi tarafndan bilirki ilik esaslar çerçevesinde tayin edilecek ücret Cumhuriyet
ba savcl nn suçüstü ödene inden ödenir.

                (12) ncelemeyi yapan sosyal çal ma görevlisi ya da uzman, inceleme sonucunda bir rapor
düzenleyerek on gün içinde mahkemeye veya hâkime verir. Gerekli görüldü ünde raporu düzenleyen uzman
dinlenebilir. Rapor yeterli görülmezse yeniden inceleme yaptrlr.

                (13) Kanunda yazl tedbirlerin uygulanmas amacyla özel ve resmî ki i, kurum ve kurulu larca
verilecek hizmetler, Kanunun ilgili tedbiri yerine getirmekle sorumlu tuttu u Bakanl n denetiminde yürütülür.
Ancak bu tedbirlerin yerine getirilmesinde ceza infaz kurumlarna herhangi bir görev yüklenemez.

                (14) Haklarnda bakm veya barnma tedbiri karar verilen ve uygulanmas amacyla kurum ve
kurulu lara teslim edilen çocuklara ili kin nakiller, kurulu tan izinsiz ayrlan çocuklara ili kin i lemler ile izin,
ziyaret, harçlk, giyim-ku am, krtasiye ve benzeri i lemler, tedbiri uygulayan kurum veya kurulu larn kendi
mevzuat çerçevesinde yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Koordinasyon

                Merkezî Koordinasyon

                MADDE 19 � (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlarn
koordinasyonu Adalet Bakanl nca sa lanr.

                (2) Koordinasyonun sekretarya hizmetleri Adalet Bakanl  E itim Dairesi Ba kanl  tarafndan
yürütülür.

                (3) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlarn koordinasyonunu sa lamak
üzere Adalet Bakanl  müste arnn veya görevlendirece i bir müste ar yardmcsnn ba kanl nda; çi leri
Bakanl , Millî E itim Bakanl , Sa lk Bakanl , Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  müste ar
yardmclar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü ile Adalet Bakanl  Ceza leri
Genel Müdürü ve E itim Dairesi Ba kannn katlm ile gerek görülen hâllerde toplânt düzenlenerek gündeme
alnan konular görü ülür.

                (4) lgili özel veya kamu kurum ve kurulu lar ile sivil toplum kurulu larnn konulara ili kin görü leri
alnabilece i gibi temsilcileri de toplântya ça rlabilir.

                (5) Toplântnn gündemi, Adalet Bakanl  E itim Dairesi Ba kanl  tarafndan hazrlanr ve on be
gün önce toplântya katlacaklara bildirilir. Tedbir kararlarn uygulamakla görevli kurumlar, uygulamada
kar la tklar sorunlar ve çözüm önerilerini Adalet Bakanl  E itim Dairesi Ba kanl na yazl olarak
bildirerek, toplânt gündemine alnmasn teklif edebilirler.

                (6) Toplântda tavsiye niteli inde alnan kararlar, tedbir kararlarn uygulamakla görevli kurumlar
tarafndan de erlendirilerek genelge veya duyuru hâlinde te kilatlarna bildirilebilir.



                (7) Adalet Bakanl nca koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasnda
ba lant, uyum, düzen sa lama ve e güdüm hâlinde; kanunda yazl tedbirlere i lerlik kazandrmak ve
uygulanmasn sa lamak üzere temel ilkeler ve ihtiyaçlar belirlenerek ilgili kurum ve kurulu lara iletilir, gerekli
tedbirlerin alnmas sa lanr.

                (8) l ve ilçelerden gelen teklifler ve konuyla ilgili istatistikler Adalet Bakanl  E itim Dairesi
Ba kanl  tarafndan de erlendirilerek koordinasyon toplântsna sunulur. Bu do rultuda ksa ve uzun vadeli
politikalar geli tirilir, yasal ve idarî tedbirlere ili kin teklifler hazrlanr. Kurumlarn hazrladklar çal ma ve
projeler görü ülerek karara ba lanr.

llerde koordinasyon

                MADDE 20 � (1) llerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasnda
ba lant, uyum, düzen ve e güdüm; vali veya vali yardmcsnn ba kanl nda, Cumhuriyet ba savcs veya
görevlendirece i Cumhuriyet ba savc vekili ya da Cumhuriyet savcs ile il emniyet müdürü, il jandarma
komutan, il millî e itim müdürü, il sa lk müdürü, büyük ehir, il ve merkez ilçe belediye ba kanlar, Çal ma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl  bölge müdürü, olmad  yerlerde Türkiye  Kurumu il müdürü, gençlik ve spor il
müdürü, sosyal hizmetler il müdürü, il özel idaresi müdürü ya da görevlendirecekleri yardmclar veya vekilleri,
denetimli serbestlik ve yardm merkezî ube müdürü ve baro temsilcisi marifetiyle yerine getirilir.

                (2) Gerek görülen hâllerde toplânt düzenlenerek gündeme alnan konular görü ülür. stekleri hâlinde
üniversiteler, Kanunda yazl tedbir kararlarn almaya yetkili mahkeme hâkimleri ile davet edilen sivil toplum
kurulu larnn temsilcileri de toplântya katlabilirler. Toplânt gündemi valinin görü  ve direktifleri ile di er
kurum ve kurulu larn görü leri alnarak sosyal hizmetler il müdürlü ünce hazrlanr. Toplânt gündemi ve günü
sekretarya görevini yürüten koordinatör birim tarafndan bu ki ilere on be  gün önceden bildirilir.

                (3) Valinin ya da görevlendirece i vali yardmcsnn tedbir kararnn yerine getirilmesinde
koordinasyona ili kin emir ve talepleri ile toplântda alnan kararlar; ilgili ki i, kurum ve kurulu larca uygulanr.

                (4) llerde koordinasyonun sekretarya hizmetleri sosyal hizmetler il müdürlü ü tarafndan yürütülür.

                (5) llerde valiliklerce;

                a) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin e güdüm hâlinde yerine getirilmesini sa lamak üzere Kanunda
öngörülen tedbir ve hizmetlerin hzl, etkili, amaca uygun ve verimli yürütülmesi,

                b) Tedbir kararlarnn yerine getirilece i kurumlarn yaps ve özellikleri ile tedbir kararlarn
uygulayacak ki ilerin tespit edilerek mahkemelerin bilgilendirilmesi,

                c) Kanunun 6 ve 9 uncu maddelerine göre, çocu un ihbar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumuna teslimi ile ba layan süreçte; çocu un tedavisi ve sosyal inceleme raporu ile benzeri hizmetlerin yerine
getirilmesi için mekan ve personel tahsisi dahil olmak üzere gereken tüm tedbirlerin alnmas,

                sa lanr.

lçelerde koordinasyon

                MADDE 21 � (1) lçelerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlarn
koordinasyonu, 20 nci madde hükümlerine göre kaymakamlkca yerine getirilir.

BE NC  BÖLÜM

Tedbir Kararlarnn Kayd, Tutulacak Defterler ve Kartonlar

                Tedbir kararlarnn kayd ve i lemlerin ba latlmas



                MADDE 22 � (1) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar, hâkim veya mahkemelerce tutulacak
koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar defterine kaydedilir.

                (2) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarn yerine getirmekle görevli ki i, kurum veya kurulu lar,
mahkeme veya hâkim tarafndan verilen kararn kendilerine bildirildi i veya tebli  edildi i tarihten itibaren
çocu u teslim alarak derhâl gerekli i lemleri ba latr.

                (3) Çocu un bulunamamas hâlinde durum ilgili kolluk birimlerine bildirilir.  Mahkeme veya çocuk
hâkimi tedbir kararnn yerine getirilmesi için çocu un bulunmas ve ilgili kuruma tesliminin kollu un çocuk
birimi  tarafndan sa lanmasna karar verebilir. 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayl Resmî Gazete�de yaymlanan
Yakalama, Gözaltna Alma ve fade Alma Yönetmeli inin 5 inci maddesi hükmü sakldr. Yakalanan çocuklar
ilgili kurumlara teslim edilir. Tedbir kararn uygulayacak kurumlar çocu un teslim alnmas için kolluk birimleri
ile i birli i ve koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli önlemleri alr.

                (4) Haklarnda bakm veya barnmaya ili kin tedbir karar alnan ve tedbirin uygulanaca  kurum veya
kurulu a  teslim edilen çocuklarn, izinsiz olarak kurum veya kurulu tan ayrlmalar durumunda tutanak tutulur.
Durum, en seri ileti im araçlar ile kolluk birimine bildirilir. Bildirim, en ksa sürede yazl hâle getirilir. Ayrca
mahkeme veya çocuk hâkimine de bilgi verilir. Bu durumda yukardaki fkraya göre hareket edilir.

                Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar defteri

                MADDE 23 � (1) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar defteri; koruyucu ve destekleyici tedbir
kararlarnn aksamayacak ekilde yerine getirilmesini sa lamak amacyla tedbir kararn veren mahkeme veya
çocuk hâkimince tutulan bir defterdir.

                (2) Bu defter; sra numaras, hakknda tedbir uygulanan çocu un Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numaras, kimli i, kararn tarih ve numaras, tedbirin türü, süresi, kararn gönderildi i tarih, karar uygulayacak
kurum, kararn uygulanmasna ba lanld , bitirildi i tarih ve yaplan i lem ile dü ünceler sütunlarn içerir.

                (3) Bir hüküm ile ayn çocuk hakknda birden fazla koruyucu ve destekleyici tedbir karar verilmesi
hâlinde bu tedbirlere ait kararlar ayr ayr numaralara kaydedilir.

                Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar kartonu

                MADDE 24 � (1) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar kartonu; çocuk hâkimi veya mahkemelerce
verilen, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarnn düzenli bir ekilde tarih ve karar srasyla konuldu u
kartondur.

                (2) Bu kartonlara konulacak karar nüshâlarnda ilgisine göre hâkim veya mahkeme ba kan ile zabt
katibinin imzalarnn ve mahkeme mührünün bulunmas zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

Çe itli ve Son Hükümler

                Hizmet içi e itim

                MADDE 25 � (1) Korunma ihtiyac olan veya suça sürüklenen çocuklar hakknda verilen koruyucu ve
destekleyici tedbir kararlarnn uygulanmasnda; olumlu sonuçlarn alnmas, çal anlarn kapasitelerinin
geli tirilmesi amacyla hizmet içi e itim programlar düzenlenir. Bu programlar gerekti inde tedbir kararlarn
yerine getirmekle görevli kurumlarla i birli i hâlinde yaplr.

                (2) Çocuk birimlerinde görevli kolluk personeline, kendi kurumlar tarafndan çocuk hukuku, çocuk
suçlulu unun önlenmesi, çocuk geli imi ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi konularda e itim verilir. Kollu un
ihtiyaç duydu u alanlarda e itim talepleri konusunda, Adalet Bakanl , Millî E itim Bakanl , Sa lk



Bakanl , Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu il te kilâtlar ve üniversitelerden gerekli destek
sa lanr.

                (3) Bu e itimlerde; mevzuat hükümleri, kurumlar aras i birli i, meslekî uygulamalar, çocu un psiko-
sosyal durumu ve geli imi, mülakat teknikleri, çocu un ihmal ve istismar gibi ihtiyaç duyulan konulara da yer
verilir.

                Gizlilik

                MADDE 26 � (1) Çocuklara ili kin koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarnn alnmas ile
uygulanmasna ili kin tüm süreçlerde çocu un avukat hariç olmak üzere çocu un kimli i, adresi, foto raflar,
ya ad  travmalar gibi çocu a ve yaknlarna ait her türlü bilgi ve bu bilgilerin yer ald  rapor ve belgeler ile
kaytlar gizli tutulur. Yaz malar gizlilik ilkesine uygun bir ekilde gerçekle tirilir.

                Giderler

                MADDE 27 � (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasndan do an giderler, Kanunun 45
inci maddesinin ikinci fkrasndaki hâller sakl kalmak kaydyla, tedbiri yerine getirmekle yükümlü kurumlar
tarafndan kar lanr.

                Malî hükümler

                MADDE 28 � (1) Kanun kapsamndaki tedbirleri uygulayan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumunda görevli sosyal çal ma görevlilerine almakta olduklar aylklarnn brüt tutarnn yüzde ellisi
orannda aylk ödenek verilir.

                Elektronik ortamda kayt

                MADDE 29 � (1) Elektronik ortamda kaytlarn tutulmasna ba land  takdirde, defterlerle birlikte
tüm kayt ve bilgiler ayrca elektronik ortamda tutulur ve saklanr. Elektronik ortamda tutulan kaytlarn ihtiyac
kar lad nn tespiti hâlinde, kaytlarn yazl olarak tutulmas uygulamasndan vazgeçilebilir.

                Yürürlük

                MADDE 30 � (1) Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlü e girer.

                Yürütme

                MADDE 31 � (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlü ünün ba l oldu u Bakan ile Adalet Bakan birlikte yürütür
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TEBLİĞ

Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:
DANIŞMANLIK TEDBİRİ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen

danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, korunma ihtiyacı olan çocuklar ile suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen

danışmanlık tedbirinin uygulama usul ve esaslarına, bu kararların yerine getirilmesinde kurumların görev ve
sorumluluklarına, danışmanlık hizmeti verecek uzman kişilerin uygulayacakları meslekî çalışmalar ve programlara
ilişkin standartlar, uygulama esasları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5 ve 24/12/2006 tarihli

ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve
Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda,
1) Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlâkî, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği

tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu,
2) Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma

veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu,
b) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı

olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk mahkemesi hâkimini,
c) Kanun: 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununu,
ç) Yönetmelik: 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk

Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliği,
d) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamındaki çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen tedbir kararlarının

yerine getirildiği resmî veya özel kurumları,
e) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini, çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde

aile ya da asliye hukuk mahkemeleri ile ceza mahkemelerini,
f) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında eğitim

veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,
g) Uygulama planı: Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının

Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen tedbir kararlarını yerine getirmekle görevli kişi,
kurum veya kuruluşlarca, bu tedbir kararlarının nasıl yerine getirileceği konusunda hazırlanan planı,

ğ) Danışmanlık tedbiri: Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara
da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik rehberlik tedbirleridir. (Yönetmelik
12/1.madde)

h) Yerel yönetim: İl Özel İdaresi ve Belediyeleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Danışmanlık tedbirlerinin amacı ve kapsamı
MADDE 5 – (1) Danışmanlık tedbirleri;
a) Çocuğun ailesi yanında korunmasını sağlamak veya çocuk hakkında verilen tedbir kararlarının uygulanması

sırasında onu ve bakımından sorumlu olan kimseleri desteklemek ya da uygulanması muhtemel tedbirler hakkında
bilgilendirmek amacıyla uygulanır.

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

c) Danışmanlık tedbirlerinin kapsamı, çocukların bedensel, zihinsel, psiko-sosyal, duygusal gelişimini



desteklemek, okul, aile ve sosyal çevresi ile uyumunu güçlendirmek ve yeteneklerine uygun bir meslek sahibi olarak
hayata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla okul başarısızlığı, okuma yazma bilmeme, okul devamsızlığı, gibi eğitim
sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler ve okul başarısını artırma; madde kullanımı, davranış bozukluğu, cinsel
istismar, ergenlik sorunları, öfke kontrolü, sosyal beceri sorunu, aile içi iletişim problemleri, ailede parçalanma, ailede
çocuğun değeri konusunda yeterli duyarlılığın olmaması, ailenin göçe bağlı sorunları, gibi konularda korunma ihtiyacı
olan veya suça sürüklenen çocuğu, aileyi ve çocuğun bakımından ve eğitiminden sorumlu kişileri bir arada sistematik
bir şekilde ele alan, suç ve mağduriyetin tekrarlanmasını engellemek üzere riskleri ve koruyucu önlemleri
değerlendiren ve normal gelişimi destekleyen, müdahale eden, psiko-sosyal ve eğitsel destek hizmetleri olarak
uygulanır.

ç) İhtiyaç duyulan danışmanlığın içeriği, sosyal inceleme raporunda belirtilir. Sosyal inceleme raporu, bu
tedbire ihtiyacı ortaya koyan sorun veya durumun gerektirdiği uzmanlığı tarif edici ve bu tedbire ilişkin önerileri
açıklayıcı nitelikte düzenlenmelidir.

Danışmanlık tedbirini uygulayabilecek görevliler
MADDE 6 – (1) Danışmanlık hizmeti, tedbir kararının içeriği dikkate alınmak suretiyle, mahkeme tarafından

tedbir kararını uygulamakla görevlendirilen kurumda görevli sosyal çalışma görevlilerince yürütülür. Ancak Mahkeme
tarafından tedbir kararını uygulamakla kurum yerine kişi görevlendirilmesinin söz konusu olduğu durumlarda
Mahkemenin yetki alanı içerisinde bulunan resmi veya serbest meslek icra eden sosyal çalışma görevlileri
görevlendirilebilir. Sosyal çalışma görevlilerinin bulunmaması halinde ise ilgili mahkeme tarafından resmi veya
serbest meslek icra eden aile hekimi, psikiyatri, pediatri gibi uzmanlık alanlarının yanı sıra tıp alanından mezun olan
görevliler ile lisans eğitimi almış hemşirelik, çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında mesleki eğitim almış kişiler de
görevlendirilebilir.

Danışmanlık hizmeti verecek kurumlar
MADDE 7 – (1) Danışmanlık tedbiri, Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

ve yerel yönetimler tarafından yerine getirilir.
(2) Danışmanlık tedbirinin Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanmasına karar verildiğinde; çocuğun eğitimine

devam ettiği veya hakkında danışmanlık tedbirinin yanı sıra eğitim tedbiri kararı verildiği hâllerde, okulda ya da
kurumda bulunan psikolojik danışma ve rehberlik servisince; okulda psikolojik danışman/rehber öğretmen
bulunmadığı veya  çocuğun herhangi bir okulla ilişiği bulunmadığı hâllerde ise rehberlik ve araştırma merkezlerince
yerine getirilir.

(3) Tedbirin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca uygulanmasına karar verildiği hallerde
kurumca bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılanlar arasından görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından yerine getirilir.

(4) Yerel yönetimlerce uygulanmasına karar verildiği hallerde, bu amaçla açılmış danışmanlık ya da aile
eğitimi hizmeti veren merkezler tarafından yerine getirilir.

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

Danışmanlık hizmeti kriterleri
MADDE 8 – (1) Danışmanlık hizmeti verecek olan kişilerin konularında meslekî eğitim almış olmalarının

yanı sıra yeterliliklerini sertifikaları ya da belgeleri ile belirten ve alanlarında çalıştıklarını hizmet belgesi ile ispat
edenler öncelikli olarak tercih edilir.

(2) Çocuk hakkında danışmanlık tedbirinin yanı sıra diğer tedbirlere ya da denetim altına alınmasına karar
verildiği hallerde, ilgili tedbir kararı ya da denetimi izleyecek, kişi ile danışmanlık hizmetini verecek kişi aynı olamaz.

(3) Danışmanlık tedbiri, ailenin kararlara katılımını sağlamaya elverişli olacak şekilde, diğer tedbir kararlarını
ya da denetim altına alma kararını izleyen görevliler ile iş birliği içerisinde yerine getirilir.

(4) Danışmanlık tedbiri kararını yerine getirmekle görevli danışman, kurum veya kuruluşlarca, bu tedbir
kararının yerine getirilmesinde hazırlanacak uygulama plânına esas olmak üzere; Çocuk Koruma Kanununun
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen bilgi edinme ilkelerine
uymak şartıyla sosyal inceleme raporundan yararlanılır.

(5) Danışmanlık tedbiri, hizmetin niteliğine göre haftalık ya da onbeş günlük periyotlarla uygulanmalı, asgari
sekiz seans yapılmalıdır. Bu süre sonunda tedbirin devamı konusunda karar verilmelidir.

(6) Danışmanlık tedbirlerinin uygulanması, çocuk, aile veya çocuğun bakımından sorumlu kimseler için
hazırlanmış psiko-eğitsel programlar vasıtasıyla yürütülür. Bu programlar, bireysel ve grupla uygulanabilir nitelikte
olmalıdır. Programlar, çocuğun bakımından sorumlu kimseyi, aileyi, çocuğu tanıma ve değerlendirmeye yönelik
olmalı, çocuğun kurumlarla sağlıklı temasını ve sosyal normlarla uyumunu sağlamayı, çocuğun bakımından sorumlu



kimselerin ve ebeveynlerin ise rehberlik edici ve eğitici potansiyellerini geliştirmeyi hedeflemelidir.
(7) Danışmanın, tayin, nakil, hastalık ile aile veya çocukla gerekli çalışmayı sürdürmesini engelleyecek

sorunlar çıkması halinde tedbiri uygulamakla görevli kurum tarafından yeni bir danışman belirlenerek ilgili
mahkemeye bildirilir. Eğer danışman mahkeme tarafından kurum dışından görevlendirilmiş ise yerine ilgili mahkeme
tarafından yeni danışman atanır.

Danışmanlık tedbiri süreci
MADDE 9 – (1) Danışmanlık tedbiri süreci aşağıdaki hususları içerecek biçimde yapılır:
a) Çocuk, aile, bakmakla yükümlü kişi veya kişiler ile ilgili bilgiler ve dosya bilgileri toplanarak incelenir.
b) Çocuk, aile, bakmakla yükümlü kişi veya kişiler ile tanışılır.
c) Danışman, görev ve sorumlulukları hakkında çocuğu, aileyi, bakmakla yükümlü kişi veya kişileri

bilgilendirir.
ç) Sorunun tarafları olabilecek aile, öğretmen, idareci ve bunun gibi kimselerle görüşülerek problemin sınırları

belirlenir.
d) Çocuğa ve aileye mahkeme kararı ve yükümlülüklerinin tanıtımı, uymama halinde ve devamının

kesilmesinde sonuçları ile aileye çocuğuyla ilgili sorumlulukları anlatılır.
e) Danışmanlık hizmeti ile ilgili bir uygulama planı hazırlanır. Çocuğun ailesinin yanında yaşadığı durumlarda

çocuk ve aile sürece birlikte dahil edilir, ilgili kişilerle de görüşme sağlanır. Çocuğun ailesinin yanında yaşamadığı ve
ailesinden uzak olduğu durumlarda ailenin sürecin gelişiminden ve üstüne düşen görevlerden haberdar edilmesi için
gerekli önlemler alınarak danışmanlık hizmeti başlatılır. En az, çocukla haftada bir kez, aileyle iki haftada bir kez
gerçekleştirilecek görüşmeler planlanır ve bu plan doğrultusunda takip edilir. Ayrıca duruma göre öğretmen ya da
ilgili kişilerle de görüşme sağlanır.

f) Danışmanlık tedbirinin uygulama sürecinin değerlendirilmesinde kullanılacak izleme kriterleri, bu hizmeti
sunacak danışman tarafından belirlenerek uygulama planında gösterilir.

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

h) Danışmanlık hizmeti, danışmanın, bu tedbirde istenen amaca ulaşıldığına dair raporu üzerine mahkeme
veya çocuk hâkiminin vereceği kararla sona erer.

(2) Danışmanlık tedbirlerini uygulayan görevlilerin; mahkeme veya çocuk hâkimine sunulan uygulama planı
doğrultusunda yaptıkları işlem ya da görevlerin izlenmesi, tedbirle ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirecek etkinlik
ve verimlik için gerekli desteğin sağlanması bu tedbiri yerine getirmekle yükümlü kurumların sorumluluğundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim

Eğitimin kapsamı
MADDE 10 – (1) Danışmanlık tedbiri kararlarının uygulanmasında olumlu sonuçların alınması amacıyla bu

Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan görevlilere hizmet içi eğitim programları düzenlenir.
(2) Uzmanlık alanı ne olursa olsun, danışmanlık hizmeti verecek olan görevlilerin bu hizmetin amacı ile

uygulamaları için hazırlanmış programları öğrenme ve uygulama becerileri konusunda hizmet içi eğitime tabi
tutulmaları sağlanır.

(3) Danışmanlık eğitimi, genel ve özel konular olmak üzere iki ana başlık üzerinden en az yüz saat olmak
üzere yapılır;

a) Genel konular;
1 - Danışmanlık tedbirleri tanımı
2 - Çocuk ve aileyi ilgilendiren ulusal ve uluslararası mevzuat
3 - Çocuk ve aileyi koruma ve adalet sisteminin işleyişi
4 - Bireysel ve toplumsal risk faktörleri
5 - Türk toplumu ve ailesinin milli, manevi değerleri ve etik kuralları
6 - Normal ve patolojik durum ile ilgili temel bilgiler
7 - Danışmanlığın sınırları, sevk ve havale mekanizmaları
8 - Ölçme teknikleri, izleme, değerlendirme ve raporlandırma
9 - Kriz ve krize müdahale
10 - İletişim teknikleri
11 - Bireyi tanıma teknikleri
12 - Karar verme, plan yapma, uygulama teknikleri
b) Özel konular;
1- Aile
a) Ailenin yapısal ve işlevsel değerlendirilmesi



b) Aile sistemleri
c) Ana baba tutumları
ç) Aile ve risk faktörleri
d) Ailenin gelişim dönemleri/yaşam döngüsü
e) Aile içi kriz ve krize müdahale yöntemleri
f) Ana baba rolleri ve olumlu disiplin yöntemleri
g) Aile dinamikleri
ğ) Aile kuramları
h) Aileye müdahale sürecinde danışmanlık
ı) Aile içi şiddet
i) Madde kullanımı ve bağımlılığı
j) Aile bireylerinden birinin hükümlü, yaşlı, özürlü, bağımlı veya süreğen bir hastalığa sahip olması gibi

konular
2 - Çocuk
a) Çocuk ihmal ve istismarı
b) Madde kullanımı ve bağımlılığı
c) Risk grubuna giren çocukların özellikleri
a. Cinsel istismar mağduru çocuklar
b. Şiddet mağduru çocuklar
c. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar
ç) Gelişim dönemleri
a. Bedensel ve cinsel
b. Ahlaki
c. Psiko – sosyal
ç. Bilişsel
d) Ergenlik dönemi sorunları
a. Öfke kontrolü
b. İntihar eğilimi
c. Hayır diyebilme
e) Eğitim sorunlarını değerlendirme ve eğitim danışmanlığı, okul başarısını etkileyen faktörler
a. Hobiler, yetenek ve yeterli olduğu alanların belirlenmesi
b. Mesleğe yöneltme
f) Kimlik oluşturulması, bireyselleşme sürecinin desteklenmesi
g) Ergenin eleştirel düşünme ve karar verme becerisini geliştirme
h) Sosyal beceri kazanma ve toplumsallaşma
ı) Serbest zaman etkinliklerine yönlendirme
i) Akran ilişkileri konusunda bilgilendirme
j) Girişimciliğinin desteklenmesi
k) Çocuk danışmanlığı uygulama basamakları ve süreçleri
gibi konulardan oluşur.
Danışmanlık eğitiminin verilme usulü
MADDE 11 – (1) Eğitim planı ve programı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve

Çocuk Esirgeme Kurumu ile üniversite öğretim görevlilerinden oluşturulacak eğitim komisyonu tarafından yıllık
olarak hazırlanır ve uygulamaya konulur.  Eğitim, tezsiz yüksek lisans ya da sertifika veya katılım belgesi programları
şeklinde verilebilir. Eğitimin süresi, içeriği, uygulanacağı yerler, eğitimi verecek uzmanlar eğitim planında belirlenir.

(2) Bu Tebliğin 11 inci maddesinde sayılan konularda dört yıllık lisans eğitimleri dışında en az yüz saat eğitim
aldıklarını gösteren sertifika veya belgeye sahip olanlar eğitime alınmazlar. Bu değerlendirme, danışmanlık tedbirini
yerine getirmekle yükümlü kurumlar tarafından yapılır.

(3) Eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika ya da katılım belgesi verilir. Sertifika ya da katılım belgesi,
danışmanlık tedbirini yerine getirmekle yükümlü kurumlar tarafından verilir.

(4) Danışmanlık eğitimlerini tamamlayarak danışmanlık hizmetlerini sürdüren görevlilerin bu eğitimi izleyen
her yıl için üç günden az olmamak, en geç üçer yıllık aralarla tekrarlanmak üzere danışmanlık eğitimi konularında
hizmet içi eğitime tabi tutulmaları esastır.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sekreterya
MADDE 12 – (1) Eğitim komisyonunun oluşumu, eğitim plan ve programları ile materyalinin hazırlanmasının

sekreterya hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığınca yerine getirilir.
Danışmanlık hizmetini verebilecek kişilerin bildirimi
MADDE 13 – (1) Danışmanlık hizmeti verebilecek kişilerin listeleri, alanları ve kurumları da belirtilmek

suretiyle tedbiri yerine getirmekle sorumlu kurumların taşra birimleri tarafından, il ve ilçelerdeki koordinasyon
makamlarına, mahkeme veya çocuk hâkimlerine bildirilir.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün

bağlı olduğu Devlet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı birlikte yürütür.



Kanun
Çocuk Koruma Kanunu

Kanun No. 5395 Kabul Tarihi : 3.7.2005

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, psikoloji, 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 kimselere çocuk yetiştirme
konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol
göstermeye,

b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına;
iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya
meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine
yerleştirilmesine,

c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle
görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da
koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine,

d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için
gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri
kullananların tedavilerinin yapılmasına,

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

Yönelik tedbirdir.
(2) Hakkında, birinci fıkranın (e) bendinde tanımlanan barınma tedbiri uygulanan

kimselerin, talepleri hâlinde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur.
(3) Tehlike altında bulunmadığının tespiti ya da tehlike altında bulunmakla birlikte

veli veya vasisinin ya da bakım ve gözetiminden sorumlu kimsenin desteklenmesi suretiyle
tehlikenin bertaraf edileceğinin anlaşılması hâlinde; çocuk, bu kişilere teslim edilir. Bu
fıkranın uygulanmasında, çocuk hakkında birinci fıkrada belirtilen tedbirlerden birisine de
karar verilebilir.

Kuruma başvuru
MADDE 6. — (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim

kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun bakımından
sorumlu kimseler çocuğun korunma altına alınması amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumuna başvurabilir.

(2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kendisine bildirilen olaylarla ilgili
olarak gerekli araştırmayı derhâl yapar.

Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması



MADDE 7. — (1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun
anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen çocuk hâkimi
tarafından alınabilir.

(2) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir.
(3) Tedbirin türü kararda gösterilir. Bir veya birden fazla tedbire karar verilebilir.
(4) Hâkim, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbire karar verdiği çocuğun denetim

altına alınmasına da karar verebilir.
(5) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici

tedbirin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. Bu karar acele hâllerde,
çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından da verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki
kararı alan hâkim veya mahkemeye bildirilir.

(6) Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer.
Ancak hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve rızası alınmak suretiyle
tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir.

(7) Mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici tedbir
kararının yanında 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre
velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar vermeye
yetkilidir.

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 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.

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) Fiil için kanunda öngörülen cezanın üst sınırı üç aydan fazla ve



iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını veya adlî para cezasını gerektirir ise, Cumhuriyet
savcısı tarafından deliller toplandıktan sonra şüpheli hakkında açılacak kamu davası;

a) Çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi hâlinde şüphelinin suç

işlemekten çekineceği kanaatini vermesi,
c) Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası

açılmasından daha yararlı olması,
d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan

önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,
Koşullarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde, beş yıl süreyle ertelenebilir. Bu fıkranın

(d) bendindeki koşul çocuğun ailesinin veya kendisinin ekonomik durumunun elverişli
olmaması hâlinde aranmayabilir.

(2) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararın uygulanması, çocuk
hâkiminin onamasına bağlıdır. Bu husustaki karar beş gün içinde verilir.

(3) Erteleme süresi içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm
olmadığı takdirde, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Erteleme süresi içinde
işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde kamu davası açılır.
Erteleme süresince zamanaşımı işlemez.

(4) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar, bunlara mahsus bir
sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak
Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede
belirtilen amaç için kullanılabilir.

(5) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuk bakımından, birinci fıkrada
öngörülen hapis cezasının üst sınırı üç yıl (üç yıl dâhil) 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

belirlenen ceza, en çok üç yıla kadar (üç yıl dâhil) hapis veya adlî para cezası ise;



mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.
(2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için gerekli

koşullar şunlardır:
a) Çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması.
b) Çocuğun yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat gelmiş olması.
c) Çocuk hakkında, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları itibarıyla

bir cezaya hükmedilmesine gerek görülmemesi.
d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan

önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi. Suçun işlenmesiyle
kamunun uğradığı zarar miktarının belirlenememesi hâlinde, mahkemece takdir edilecek bir
miktarda paranın bir defada Maliye veznesine yatırılması. Ancak bu koşul, çocuğun
ailesinin veya kendisinin ekonomik durumunun elverişli olmaması hâlinde aranmayabilir.

(3) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi hâlinde, çocuk, beş
yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulur. Bu süre içinde çocuğun bir eğitim
kurumuna devam etmesine, belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam
etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine
getirmesine karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.

(4) İkinci fıkranın (d) bendinde belirtilen koşulun yerine getirilememesi hâlinde;
denetimli serbestlik süresince sanığa aşağıdaki yükümlülüklerden biri yüklenerek, hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir:

a) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aylık taksitler
hâlinde ödenerek tamamen giderilmesi.

b) Suçun işlenmesiyle kamunun uğradığı zarar miktarının belirlenememesi hâlinde,
mahkemece takdir edilecek miktarda paranın aylık taksitler hâlinde Maliye veznesine
yatırılması.

(5) Denetimli serbestlik süresi içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına
mahkûm olmadığı ve yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, davanın düşmesine karar
verilir.

(6) Çocuğun denetimli serbestlik süresi içinde işlediği hapis cezasını gerektiren kasıtlı
bir suç nedeniyle mahkûm olması veya yükümlülüklerine aykırı davranması hâlinde,
mahkeme geri bıraktığı hükmü açıklar. Ancak mahkeme, yükümlülüklerin yerine getirilme
durumunu göz önünde bulundurarak, çocuk hakkında belirlenen cezada yarı oranına kadar
indirim yapabilir.

(7) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir.
(8) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme

kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak
Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede
belirtilen amaç için kullanılabilir.

Uzlaşma
MADDE 24. — (1) Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak uzlaşma, soruşturulması

ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan veya kasten işlenen ve alt sınırı iki yılı aşmayan hapis
veya adlî para cezasını gerektiren ya da taksirle işlenen suçlarda uygulanır.

(2) Suç tarihinde onbeş yaşını doldurmayan çocuklar bakımından, birinci fıkrada
öngörülen hapis cezasının alt sınırı üç yıl olarak uygulanır.

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 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.
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 atananların, görevleri süresince, alanlarında uzmanlaşmalarını
sağlama ve kendilerini geliştirmelerine yönelik hizmet içi eğitim almaları sağlanır.

(3) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin usûl ve esasları yönetmelikle belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal İnceleme
Sosyal çalışma görevlileri
MADDE 33. — (1) Adalet Bakanlığınca mahkemelere, en az lisans öğrenimi görmüş

olanlar arasından yeterli sayıda sosyal çalışma görevlisi atanır. Atamada; çocuk ve aile
sorunları ile çocuk hukuku ve çocuk suçluluğunun önlenmesi alanlarında lisansüstü eğitim
yapmış olanlar tercih edilir.

(2) Mahkemelere atanan ve bu Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda görevli sosyal çalışma görevlilerine almakta
oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında ödenek verilir.

(3) Bu görevlilerin bulunmaması, görevin bunlar tarafından yapılmasında fiilî veya
hukukî bir engel bulunması ya da başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması gibi
durumlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 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.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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 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 mahkeme nezdindeki sosyal çalışma görevlisi ile
birlikte, görevlendirmeyi takip eden on gün içinde hazırlanacak bir plânla belirlenir.

(2) Denetim plânı hazırlanırken;
a) Çocuk hakkında alınan tedbirin amacı, niteliği ve süresi,
b) Çocuğun ihtiyaçları,
c) Çocuğun içinde bulunduğu tehlike hâlinin ciddiyeti,
d) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse tarafından

çocuğa verilen desteğin derecesi,
e) Suça sürüklenmesi sebebiyle tedbir alınmış ise suç teşkil eden fiilin mahiyeti,
f) Çocuğun görüşü,
Dikkate alınır.
(3) Denetim plânı, mahkeme veya çocuk hâkimince onaylandıktan sonra derhâl

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

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.

DÖRDÜNCÜ KISIM
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 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.

GEÇİCİ MADDE 1. — (1) 2253 sayılı Kanun gereğince kurulan çocuk



mahkemelerinde derdest bulunan ve bu Kanun ile kurulan çocuk mahkemesinin görevine
giren dava ve işler, bu mahkemeler faaliyete geçtiğinde çocuk mahkemesine devredilir.

(2) Genel ceza mahkemelerinde görülmekte olan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte onsekiz yaşını doldurmuş olan sanıklar hakkındaki dava ve işler çocuk mahkemeleri
ile çocuk ağır ceza mahkemelerine devredilmez.

(3) Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu
mahkemeler kurulup göreve başlayıncaya kadar çocuklar tarafından işlenen suçlara ait
soruşturma ve kovuşturmalar Cumhuriyet başsavcılığı ve görevli mahkemelerce bu Kanun
hükümlerine göre yapılır.

(4) Çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu mahkeme kurulup göreve
başlayıncaya kadar korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında tedbir kararları görevli aile
veya asliye hukuk mahkemelerince alınır.

(5) Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu
Kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren altı ay içinde koruyucu ve destekleyici tedbirleri
yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri alır. Ayrıca, ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu
amaçla sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine gidebilirler.

Yürürlük
MADDE 49. — (1) Bu Kanunun;
a) Suça sürüklenen ve hakkında bakım tedbiri uygulanan çocuklar hakkında Sosyal

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yerine getirilecek hizmetlere ilişkin
hükümler ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yayımı tarihinden itibaren altı ay
sonra,

b) 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50. — (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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