
Bu nedenle,
çocuklara hizmet 

veren her türlü kişi 
ve kurum çocuk 

koruma sisteminin 
önemli bir parçasıdır. 
BM Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşmesi ve iç 

hukuk da bu yaklaşımı 
destekler.

Çocuk koruma denince 
akla ilk gelen ihmal 
veya istismar mağduru 
çocukların korunması 
olabiliyor. 
Oysa çocuk koruma 
denince akla ilk 
gelenin, çocukların 
ihmal veya istismara 
uğramasının önlenmesi 
olması gerekir. 

Çocukların 
korunması, onların 

aile içinde ve 
dışında yalnız 

bırakılmamasını 
gerektirir. 

EBEVEYNLER İÇİN



Aynı zamanda 
devlet 
çocukları aile 
içinde ihmal 
ve istismara 
maruz 
kalmaktan da 
korur.

Çocuğun yetiştirilmesi 
ve gelişmesini 
sağlamak anne 
ve babanın 
sorumluluğudur.
Devletin de anne ve 
babayı çocuklarının 
bakımı konusunda 
destekleme 
yükümlülüğü
vardır.

Devletin
çocuğu
koruma 

yükümlülüğü

Tek ebeveyni ile yaşayan ve onun da mesai saatleri 
içerisinde çalışması gerektiği için okul dışı zamanlarda 
yalnız kalmak zorunda olan küçük yaştaki bir 
öğrencinin öğretmeni tarafından fark edilmesi ve 
bu aşamada sosyal hizmetlerin aileye bir destek 
sunmasının sağlanması, çocuğun ihmal ve istismara 
maruz kalmasını önleyecektir.

 Henüz çocuk ihmal veya istismara maruz kalmamıştır. 
Tamamen önlemeye odaklıdır. 

 Çocuğun gelişiminin ilk anlardan itibaren düzenli 
olarak takip edilmesini ve tespit edilen ihtiyaçların 
karşılanmasını gerektirir.

 Bu aşamadaki ilgi, devletin çocuğa hizmet sunan 
çalışanları aracılığı ile gösterilir; sağlık, eğitim, sosyal 
hizmetler alanlarında çalışanlar gibi.

Anne-babanın çocuğa fiziksel şiddet uygulaması, 
çocuğun aile içerisinde cinsel istismara uğraması, 
ailenin uyarılması ve gereken destek sağlanmasına 
rağmen çocuğun eğitiminin engellenmesi gibi hallerde 
çocuğun ailesi dışında korunması gerekir. Bu durumda 
kararı hakim verecek, çocuğun korunmasından sorumlu 
kurum, çocuğun korunması ile ilgili tedbiri alacaktır. 
Ayrıca bu gibi durumlar suç oluşturduğu için anne-baba 
hakkında ceza davası da açılabilecektir.

 Anne-babanın bakım ve gözetim yükümlülüğünü 
ihmal etmesi veya kötüye kullanması sebebiyle 
çocuğun güvenliğinin tehlikeye düşmesi durumu ile 
ilgilidir. 

 Bu durumda çocuğun anne-babaya karşı korunması 
gerekir.

Anne-baba çocuğun eğitimi ile ilgili sahip olduğu 
karar alma yetkisini çocuğun gelişimi ile orantılı olarak 
görüşünü alma ve ona hayatını düzenleme olanağı 
tanıma yükümlülüğüne uymadan kullanırsa, çocuk 
ailesine karşı bu hakkının korunmasını talep edebilir. 
Bu durumda durumun hakime bildirilmesi ve hakimin 
çocuğun da görüşünü alarak karar vermesi gerekir.

 Ailenin bulunduğu ancak yetkisini yanlış veya yetersiz 
kullandığı durumlara dairdir.

 Bu durumda çocuğun aile içinde ama aileye karşı 
korunması gerekir. Ai
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Kapsam Örneğin… Sonra ne olur?.. Yasal Dayanak

ÇHS 18
TMK 346

ÇHS 19
TMK 347

ÇHS 20
TMK 347-8



Örneğin;

• Ailenin gelirinin düşmesi 
yüzünden çocukların temel 
ihtiyaçları karşılanamayabilir. 

• Yeterli ve dengeli beslenemedikleri 
için bağışıklıkları zayıflayabilir, 
gelişim sorunu yaşayabilirler.

• Doktora veya tıbbi bakıma 
erişemeyebilirler.

• Uzaktan eğitimi takip etmekte 
zorlanabilir ve eğitimden 
uzaklaşabilirler.

• Ebeveynlerin hasta olması veya 
çalışması sebebiyle evde tek 
başına kalmak zorunda olabilirler. 

• İnternette çok fazla zaman 
geçiriyor olabilirler.

• Kendilerini yalnız veya mutsuz 
hissedebilirler. 

Salgın ve 

benzeri 
olağanüstü 

durumlarda 

çocukların 

karşı karşıya 

kaldıkları 

riskler 
artabilir. 

Bazense 
karşılaşılan riskler 
daha büyük 
olabilir. 

Çocuklar yaşadıkları 
yerde veya internet 
üzerinde şiddet, 
istismar veya 
rahatsız edici başka 
davranışlar ile 
karşılaşabilirler.

Örneğin;

• Herkesin bir arada daha uzun süre yaşaması, iş kaybı vb. sebeplerle
 evde stres faktörlerinin artmasının sebep olduğu sözel veya fiziksel şiddet

• Dijital ortamda zorbalık veya istismar

• Cinsel istismar



Risk altında olduğunu 
düşündüğünüz bir çocuk var ise 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı’na bildirin.

Durum acil müdahale 
gerektiriyorsa veya bir güvenlik 

endişesi var ise aynı zamanda 
kolluk kuvvetlerine veya 

Cumhuriyet savcılığına da bildirin. 

Bir çocuk ile ilgili fark 
edilen bütün risklerin 
yetkililere bildirilmesi 
gerekir. Bu herkes için 
bir yükümlülüktür. 

Suçun bildirimi Korunma ihtiyacının bildirimi

Çocuk koruma 
hukukunda iki 
ayrı bildirim 
yükümlülüğü 
ve yeri vardır:

Türk Ceza Kanunu’na göre işlenmekte olan bir suçu öğrenen herkes 
bildirmekle yükümlüdür (TCK 278). 

Bir suçun işlendiğini görevi ile bağlantılı olarak öğrenen kamu 
görevlisinin de bunu bildirme yükümlülüğü ayrıca düzenlenmiştir (TCK 
279). 

Ayrıca, yaşı ya da başka bir nedenle yardıma ihtiyacı olan kimseyi 
yetkili makamlara bildirmek de herkesin yükümlülüğüdür (TCK 98). 

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesini Türk Ceza Kanunu suç 
olarak düzenlemektedir. Bildirim yazılı veya sözlü olarak yapılabilir; 
bildirim yapan kimlik bilgilerini vermeyebilir veya gizli tutulmasını talep 
edebilir. 

İstismar niteliğindeki davranışlar aynı zamanda suç olduğundan bu 
davranışların polis, jandarma veya Cumhuriyet savcılığına bildirilmesi 
gerekir.

Çocuğun korunmasından sorumlu kurumlara bildirim Sosyal Hizmetler Kanunu (md.21), Çocuk 
Koruma Kanunu (md.6), Çocuk Koruma Kanunu’na Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici 
Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik (md.6) ve Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (md.7) ile düzenlenmektedir. 

Buna göre, adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, muhtarlar, zabıta memurları, sağlık ve 
eğitim kuruluşları, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları dahil bir çocuğun korunma ihtiyacı 
olduğundan haberdar olan herkes durumu sorumlu kurumlara bildirmekle yükümlüdür.

Çocuğun korunmasını ve ailenin desteklenmesi gereken hallerin bildirimi, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılmalıdır.

Korunma ihtiyacının bildirimi de yazılı veya sözlü olarak yapılabilir; bildirim yapan kimlik 
bilgilerini vermeyebilir veya gizli tutulmasını talep edebilir. Sözlü bildirim Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’ne telefon edilerek veya gidilerek ya da ALO 183 üzerinden 
yapılabilir. Yazılı bildirim, e-posta veya dilekçe ile il müdürlüğüne müracaat edilerek yapılır. 



Örneğin... Bildirim Yeri

Fark edilen risk
Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Polis, Jandarma 
veya C. savcılığı

Evde uzaktan eğitimi takip etmek için yeterli teknik donanımın (bilgisayar, televizyon, internet) olmaması veya varsa 
da çocuk tarafından kullanılamıyor olması X

Çocuğun evde dersleri takip motivasyonu oluşmasını sağlayacak asgari düzenin olmaması (yoksulluk veya 
yoksunluktan kaynaklanan ve yeterli yaşam standardına sahip olmasını engelleyen her türlü hal) X

Çocuğun evde yalnız, bir yetişkinin gözetimi olmadan kalıyor olması (birden fazla çocuk olsalar bile) X

Ebeveynlerince çocuğun okumasının gereksiz görülmesi X

Çocuğun çalıştırılıyor veya çalıştırılacak olması X

Çocuğun evlendirilecek olması X X

Çocuğun duygusal istismara (sözel şiddet, aşağılama, tehdit edilme vb.) maruz kalması X

Çocuğun fiziksel istismara (tokat, yumruk, bir alet ile vurma vb.) maruz kalması X X

Çocuğun cinsel istismara maruz kalması X X

Çocuğun aile içi şiddete tanıklık ediyor olması X X

Bildirim sonrasında
ne olur?

Korunma ihtiyacına dair bir bildirim yapılması halinde, bildirimi alan Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bir sosyal hizmet uzmanı tayin ederek çocuğun 
korunma ihtiyacını incelettirecek ve çocuğun ve ailenin ihtiyacına uygun sosyal ve 
ekonomik destek hizmetinden yararlanmasını sağlayacaktır. 

Yapılan sosyal inceleme sonucu eğer çocuk hakkında başka tedbirlerin de alınması 
gerektiğine karar verilirse hazırlanan rapor mahkemeye sunulur. Çocuk hakimi, bu 
raporu da dikkate alarak çocuk hakkında bir tedbir kararı verir. Çocuğun ihtiyacına 
göre bir veya birden fazla tedbir birlikte alınabilir. Aile içi şiddet durumlarında aynı 
zamanda şiddet uygulayan için de tedbir kararı (örn. uzaklaştırma) alınabilir. 

Alınabilecek Tedbirler

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında alınabilecek tedbirler Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında alınabilecek tedbirler

 Çocuk ve bakım veren yetişkin için danışmanlık tedbiri

 Eğitim tedbiri

 Sağlık tedbiri

 Bakım tedbiri

 Barınma tedbiri

 Velayetin kaldırılması, vasi atanması, kişisel ilişkinin 
düzenlenmesi

 Bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması

 Geçici maddi yardım

 Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi

 Hayati tehlikesinin bulunması halinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması

 Çocuklar için kreş imkanının sağlanması

 İşyerinin değiştirilmesi

 Kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi

 Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması 

 Kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi
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Bu broşür, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği 
ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Hümanist Büro’ya aittir ve 
AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

www.humanistburo.org
info@humanistburo.org

Başvuru makamları ve başvurduktan sonra izlenecek yol hakkında bilgi almak için:
www.cocukkorumaharitasi.info 

İstismar riski altında olan veya istismar mağduru bir çocuğun hakları ve yararlanılabilecek hizmetler hakkında 
bilgi almak için:

www.danisma.site

Cinsel şiddet durumlarında ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve yönlendirme hizmetlerine ulaşmak için: 
www.csdestek.org 

Onlar size gerekli 
desteği verecek ve 
ihtiyacınıza göre sizi 
daha fazla destek 
alabileceğiniz 
ilgili kurumlara 
yönlendireceklerdir. 

Çocuğunuzun evde 
veya okulda yaşadığı 
bir zorluk olduğunu 
düşünüyorsanız 
okuldaki rehberlik 
servisi veya sınıf 
öğretmenine 
danışabilirsiniz. 


