
Türkiye’de Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK)  
“Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen 

çocukların korunmasına, haklarının ve esen-
liklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul 
ve esasları düzenlemek” amacıyla 2005 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Kanunun beşinci maddesi 
koruyucu ve destekleyici tedbirleri tanımlamaktadır.  
Şiddet yaşantısı olan çocukların korunması, 
yeniden güçlenmesi ve onların tekrar şiddetle 
Karşılaşmaması için “Koruyucu ve Destekleyici Tedbir 
Kararları” hayati önemdedir. 

Etkili ve etkin tedbir kararları;
- her bir çocuğun kendine özgü ihtiyaç ve 
koşullarını içermeli,
- çocuğun öncelikli yararını gözetmeli,
- uygun ortam ve koşullarda çocuğun görüşünü 
dikkate almalı,
- yeterli sosyal incelemeye dayandırılmalı,
- uygulanabilir olmalıdır.

Tedbir kararlarının alınması, uygulanması, izlenmesi 
ve denetimine dair mevzuat olmasına karşın ne yazık ki uygulamada birçok sorunla 
karşılaşılmaktadır. Kararların hangi mahkemenin görev alanına girdiği tartışmaların 
yanı sıra, kararların hazırlanmasına dayanak olması gereken sosyal inceleme ra-
porlarının hazırlanma süreçlerine ve çocuğun süreçle ilgili bilgi sahibi olmamasına 
kadar farklı düzeylerde sorunlar yaşanmaktadır. İlgili kamu kurumları tarafından dile 
getirilen bu sorunların çözümü için birçok  strateji belgesinde çeşitli hedef ve eylem 
dizileri oluşturulmuştur.

KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ
TEDBİRLER*
Çocuğun yararı göz
önünde bulundurularak,
öncelikle kendi aile
ortamında korunmasının
sağlanması, yaşına
ve gelişimine uygun
eğitim ve öğreniminin
desteklenmesi, kişiliğinin ve
toplumsal sorumluluğunun
geliştirilmesini sağlamaya
yönelik;
a) Danışmanlık,
b) Eğitim,
c) Bakım,
d) Sağlık,
e) Barınma tedbirleridir.
* Çocuk Koruma Kanunu, 5. madde

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi  
Uygulama Planları/ 2014-2019
Stratejik Amaç 6:  
Çocuklar hakkında adil bir yargılama sonucunda, yeterli sosyal incelemeye dayalı, 
uygulanabilir ve onların yararlarına öncelik verir nitelikte koruyucu ve destekleyici tedbir 
kararları verilmesini sağlamak. 
Stratejik Amaç 7: 
Mahkemelerce verilen her türlü tedbir kararının etkili biçimdeuygulanması yolu ile 
sisteme giren bütün çocuklara ihtiyaçlarına uygun bir koruma sağlamak.

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEME VE ETKİLİ  
MÜDAHALE İÇİN ÇOCUK ODAKLI, ETKİLİ, İZLENEBİLİR VE 

DENETLENEBİLİR TEDBİR KARARLARI DÜZENLENMELİDİR!
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ÖNCELİKLİ TALEPLERİMİZ;
Tedbir Kararlarının etkinliğini güçlendirmek amacıyla;
• Öncelikle tedbir kararlarına ilişkin; “Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi (2013-2017)” ile “Çocuk 
Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Uygulama Planları (2014-2019)”nda 
yer alan hedeflerin hayata geçirilmesi,
• Tedbir kararlarında; her tedbirin alınmasına ilişkin gerekçe, tedbir(ler)in uygulamasın-
dan sorumlu kurum(lar) ve görevlerinin (uygulama planı ve takvimi hazırlamak, uygula-
mayı takip etmek ve ilgili yerlere bildirmek) detaylı şekilde yazılması,  
• Tedbir kararının yasada belirtildiği gibi “derhal” uygulanması için gerekli altyapı ve per-
sonel istihdamının sağlanması,
• Hakkında birden fazla tedbir kararı alınan çocuklar başta olmak üzere her bir çocuk için, 
tedbirlerin uygulanmasının denetimini sağlamak için denetim görevlisinin atanması,
• Denetim görevlisi olarak atanacak uzmanları güçlendirecek eğitim çalışmalarının art-
ması,
• Tedbirleri yürütmekle yükümlü mevzuatta belirtilen kurumlara bağlı birimlerin her bir 
tedbirin uygulanmasına dair model ve yönetmelik oluşturulmasının sağlanması.  
 
Kurumlar arası koordinasyon, izleme ve değerlendirme konusunda;
• Tedbir kararlarının uygulamasının koordinasyonunu sağlamak için kurulan il/ ilçe koor-
dinasyon kurullarının düzenli ve etkin şekilde toplanması için gerekli izleme ve denetim 
mekanizmasının oluşturulması,
• Tedbir kararlarının takip edilebilmesini kolaylaştıracak “Tedbir Kararları Bilgi Sistemi” ya-
zılımının özel hayatın gizliliği başta olmak üzere insan hakları temelli yaklaşımla hazırlan-
ması ve hızlı bir şekilde kullanılmaya başlanması,
• Karar ve tedbirlerin etkililiğini izlemek ve değerlendirebilmek için yapılan çalışmalara 
ilişkin verilerin şeffaf ve ulaşılabilir olması,
• Tedbir kararlarının değerlendirilmesinin, periyodik bazda, -uluslararası insan hakları 
standartlarına uygun- bağımsız kurumlarca yapılmasını sağlayacak bir mevzuatın oluştu-
rulması. 

Çocuk koruma sisteminin çocuğa özgü ve çocuğun yararına işleyebilmesi için önleyici, 
bütüncül, ihtiyaç temelli, çeşitlilik arz eden, şiddetten arındırılmış, katılımı teşvik eden ve 
izlenebilir olması önemlidir. Bunun sağlanabilmesi ise tedbir kararları ile mümkündür.

Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi/ 2013-2017
Çocuk Koruma Kanunu uyarınca alınan tedbir kararlarının etkin bir şekilde uygulanması 
için kurumlararası koordinasyonun sağlanması amacıyla, Çocuk Koruma Kanunu’nda alt 
yapı, personel standardı ve bütçe ile ilgili düzenlemeler yapılacaktır.
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