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YÖNETMELİK

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığından:

ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİ PLANLAMA VE ÇOCUK BAKIM
KURULUŞLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, haklarında korunma veya bakım tedb�r kararı bulunan 0-18 yaş arası

çocuklar �le korunma veya bakım tedb�r kararı devam eden 18 yaş üzer� gençler�n temel gereks�n�mler�n� karşılamak,
f�z�ksel, duygusal, ps�koloj�k ve sosyal �ht�yaçlarını bel�rleyerek gerekl� meslek� müdahaleler� gerçekleşt�rmek, a�le ve
yakın çevreler�ne dönmeler�n� veya b�r sonrak� sosyal h�zmet model�ne hazır hale gelmeler�n� sağlamak amacıyla
açılan Bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarının ve h�zmet b�r�mler�n�n çalışma usul ve esasları �le h�zmet
standartlarının bel�rlenmes�d�r.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, 24/5/1983 tar�hl� ve 2828 sayılı Sosyal H�zmetler Kanununun 3 üncü, 21 �nc�,

22 nc� ve 24 üncü maddeler�ne, 3/7/2005 tar�hl� ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 4/4/2013 tar�hl� ve 6458 sayılı
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu �le 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnames�n�n 65 �nc� ve 69 uncu maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) A�le odaklı h�zmetler: Sosyal ve ekonom�k destek �le a�le yanında bakım, koruyucu a�le ve evlat ed�nd�rme

h�zmetler�n�,
b) Bakan: A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanını,
c) Bakanlık: A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığını,
ç) Bakım personel�: Çocukların gel�ş�m�nden ve bakımından sorumlu personel�,
d) Bakım standartları: Çocuk koruma ve bakım h�zmetler�n�n kal�tes�n� güvence altına almak amacıyla

Bakanlık tarafından bel�rlenen h�zmet standartlarını,
e) Bakım z�nc�r�: Çocuk bakım kuruluşlarının �l�n veya bölgen�n kapas�te gereks�n�mler� �le çocukların

yaşlarına, c�ns�yetler�ne veya ps�kososyal destek �ht�yaçlarına göre bölgesel olarak planlanmasını,
f) B�l�ş�m s�stem�: A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı tarafından kullanılan ver� s�stem�n�,
g) Çocuk: Daha erken yaşta erg�n olsa b�le 18 yaşını doldurmamış b�rey�,
ğ) Çocuk bakım kuruluşları: Korunma �ht�yacı olan çocukların bakım ve barınma �ht�yacının karşılandığı ev

t�p� sosyal h�zmet b�r�mler�nden olan çocuk evler�n�n bağlı olduğu çocuk evler� koord�nasyon merkezler� �le aynı
yerleşkede bulunan b�rden fazla ev t�p� sosyal h�zmet b�r�m�nden oluşan ve çocukların ps�kososyal �ht�yacına veya
suça sürüklenme durumuna göre �ht�saslaştırılan çocuk evler� s�teler�n�,

h) Çocuk evler�: Korunma �ht�yacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı, mesken n�tel�ğ�ndek� yatılı ev t�p�
sosyal h�zmet b�r�mler�n�,

ı) Çocuk evler� koord�nasyon merkez�: Çocuk evler�n�n �llerde planlanmasını, açılış ve �şley�ş�ne �l�şk�n her
türlü �şlem �le harcamaların yapılmasını, tak�b�n�, denetlenmes�n�, çocuk ev�ne kabulü yapılacak çocukların
bel�rlenmes� ve uyumuna yönel�k çalışmalar �le çocuk evler� arasındak� koord�nasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan
merkez�,

�) Çocuk evler� s�tes�: Korunma �ht�yacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede bulunan
b�rden fazla ev t�p� sosyal h�zmet b�r�m�nden oluşan kuruluşu,

j) Çocuk koruma �lk müdahale ve değerlend�rme �şlemler�: Korunma �ht�yacı olan ve Bakanlık tarafından
gözet�m altına alınan çocuklar hakkında yapılan �lk değerlend�rme h�zmetler� �le uygun h�zmet model� bel�rlen�nceye
kadar veya çocukların yasal tems�lc�ler�ne tesl�m ed�lmeler�ne kadar geçen sürede barınma ve temel gereks�n�mler�n�n
karşılanmasına yönel�k �şlemler�,

k) Çocuk tems�lc�s�: Kuruluşlarda ver�len h�zmetler�n ver�m�n� artırmak ve çocukların h�zmete ve yönet�me
katılımlarını sağlamak amacı �le kend� aralarında yılda b�r kez yapılan seç�mle yetk� ver�len çocuğu,

l) Genç: Korunma veya bakım tedb�r� kararı devam eden 18 �la 25 yaş aralığında olan b�rey�,
m) Genel Müdürlük: Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğünü,
n) Grup/ev sorumlusu: H�zmet b�r�m�ne veya çocuk bakım kuruluşuna kabul ed�len her b�r çocuğun uyumunu

sağlamak, tak�b�n� yapmak, uygulama ve meslek� çalışma planlarını ps�kososyal destek programı çerçeves�nde
hazırlayarak yürütmek, vaka sunumu yapmak, çocuğun a�le �l�şk�ler�n�, sosyalleşme ve yaşam becer�ler�n�, öz bakım



6.09.2022 08:16 6 Eylül 2022 SALI

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/09/20220906-12.htm 2/19

ve özgüven yeterl�l�ğ�n� gel�şt�rmek, eğ�t�m�n� yönlend�rmek, desteklemek ve çocuğun aldığı sağlık h�zmetler�n�n
sonuçlarını �zlemek konularında sorumlu sosyal çalışma görevl�s�n�,

o) Harcama belges�: Ödemeler ve harcamalarda 31/12/2005 tar�hl� ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Merkez� Yönet�m Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len fatura veya fatura yer�ne geçen
belgeler�,

ö) H�zmet b�r�m�: Sosyal H�zmetler Kanununa göre faal�yet gösteren ve korunma �ht�yacı �çer�s�ndek�
çocuklara uygun sosyal h�zmet modeller�n� uygulayan Bakanlığa bağlı b�r�mler�,

p) H�zmet bölges�: Çocuk bakım kuruluşları arasında bakım z�nc�r� oluşturacak şek�lde b�r veya b�rden fazla
�l�n dâh�l olduğu bölgey�,

r) H�zmet �ç� eğ�t�m: Yıllık eğ�t�m planı kapsamında personel�n eğ�t�m� amacıyla düzenlenen h�zmet �ç� eğ�t�m,
kurs ve sem�nerler �le konferans, panel, sempozyum, forum, tartışma, staj, araştırma, �nceleme ve uygulama gez�ler�
g�b� çalışmaları,

s) İht�saslaşma: Çocuk bakım kuruluşlarının, çocukların özel surette korunmaları amacıyla yaş ve c�ns�yet
durumları �le ps�kososyal �ht�yaçlarına ve �lk kabul �şlemler�ne yönel�k yapılandırılmasını,

ş) İl değerlend�rme kurulu: Bakanlığın görev, yetk� ve sorumlulukları çerçeves�nde korunma �ht�yacı olan
çocuklar hakkında tedb�rlere ve h�zmet modeller�ne karar vermek ya da daha önce meslek� çalışmalar sonucunda
ver�lm�ş kararlara yapılmış �t�razları görüşmek üzere �l müdürlüğü bünyes�nde oluşturulan kurulu,

t) İl Müdürü: A�le ve Sosyal H�zmetler İl Müdürünü,
u) İl Müdürlüğü: A�le ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlüğünü,
ü) İşlem� devam eden çocuk: Bakım tedb�r� altında �ken h�zmet model� değ�ş�kl�ğ� sürec� devam eden ve f��len

kuruluşta kalmayan çocuğu,
v) Korunma �ht�yacı olan çocuk: Bedensel, z�h�nsel, ahlak�, sosyal ve duygusal gel�ş�m� �le k�ş�sel güvenl�ğ�

tehl�kede olan, �hmal veya �st�smar ed�len ya da suç mağduru çocuğu,
y) Kurul: İl değerlend�rme kurulunu,
z) Kuruluş koord�nasyon kom�syonu: Çocuk bakım kuruluşlarında, kuruluş müdürü başkanlığında oluşturulan

ve ayda b�r toplanarak çocuklara �l�şk�n çalışmaları planlayan kom�syonu,
aa) Mahkeme: Çocuk Koruma Kanununa göre yetk�l� ve görevl� mahkemey�,
bb) Meslek� çalışma: Bel�rl� b�r alanda eğ�t�m alan ve bu eğ�t�m sonucu b�r mesleğ� �cra edenler�n mesleğ�n

gerekt�rd�ğ� b�lg�, becer� ve yöntemler� kullanarak gerçekleşt�rd�ğ� çalışmaları,
cc) M�saf�r çocuk: Sınav, kardeş z�yaret�, sosyal, sport�f ve kültürel etk�nl�k �le tedav� g�b� nedenlerle geç�c� b�r

süre farklı b�r h�zmet kuruluşunda kalması gereken çocukları,
çç) Nak�l: Hakkında korunma ve bakım tedb�r� uygulanan çocukların �l �ç�nde veya �l dışında h�zmet

değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� olarak yapılan �şlem�,
dd) Ps�kososyal destek h�zmet�: Çocukların b�reysel farklılıkları �le �ht�yaçları d�kkate alınarak oluşturulan ve

ps�kososyal destek programı çerçeves�nde yürütülen meslek� müdahale süreçler�n�,
ee) Ps�kososyal destek programı: Çocukların b�reysel farklılıkları ve �ht�yaçları d�kkate alınarak olumlu tutum

ve davranış değ�ş�kl�ğ� oluşturulmasına, olumsuz yaşam deney�mler�nden kaynaklanan örselenmey� veya davranış
bozukluklarının ortadan kaldırılmasına, a�le ve sosyal çevre �le uyum sağlamasına yönel�k hazırlanan veya
hazırlattırılan programı,

ff) Refakats�z çocuk: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre sorumlu b�r k�ş�n�n etk�n bakımına
alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve âdet gereğ� kend�s�nden sorumlu b�r yet�şk�n�n refakat� bulunmaksızın
Türk�ye’ye gelen veya Türk�ye’ye g�r�ş yaptıktan sonra refakats�z kalan çocuğu,

gg) Sosyal çalışma görevl�s�: Ps�koloj�k danışmanlık ve rehberl�k, ps�koloj�, sosyoloj�, çocuk gel�ş�m�,
öğretmenl�k, a�le ve tüket�c� b�l�mler� ve sosyal h�zmet alanlarında eğ�t�m veren kurumlardan mezun meslek
mensuplarını,

ğğ) Sosyal �nceleme raporu: B�rey�n engel veya yoksunluk neden�yle benl�ğ�, a�les� veya toplum �le bozulan
�l�şk�ler�n� onarma sürec�nde yapılması gereken meslek� çalışma, alınması gereken tedb�r veya uygulanması gereken
sosyoekonom�k destekler�n, sosyal çalışma görevl�s� tarafından, bütüncül ve bağımsız b�r değerlend�rme �le
bel�rlend�ğ� raporu,

hh) Suç mağduru çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan b�r f��l�n kend�s�ne karşı �şlenmes� sonucu mağdur
olan çocuğu,

ıı) Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan b�r f��l� �şled�ğ� �dd�ası �le hakkında soruşturma
veya kovuşturma yapılan ya da �şled�ğ� f��lden dolayı hakkında güvenl�k tedb�r�ne karar ver�len çocuğu,

��) Tert�p: Hakkında bakım tedb�r� veya korunma kararı alınmış çocukların �lk defa yatılı b�r sosyal h�zmet
kuruluşuna yerleşt�r�lmes� �şlem�n�,

jj) Uygulama planı: Sunulan h�zmetler�n planlı ve etk�n b�r şek�lde yürütülmes�n� sağlamak amacıyla
hazırlanan b�reyselleşt�r�lm�ş planı,

kk) Vaka değerlend�rme kom�syonu: Çocukların b�reysel olarak ele alındığı, çocuğa �l�şk�n yapılan
çalışmaların, uygulanan programların ve ps�kososyal destek sürec�n�n �şley�ş�n�n değerlend�r�ld�ğ� kom�syonu,
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�fade eder.
Genel esaslar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında Çocuk Koruma Kanununun 4 üncü maddes�nde sayılan

temel �lkelere bağlı olarak;
a) Çocuklara �l�şk�n kararlarda çocuğun yüksek yararının gözet�lmes� ve haklarının güvence altına alınması,
b) Çocukların güvenl�ğ� �ç�n gereken tüm tedb�rler�n alınması,
c) Çocukların özel hayatının g�zl�l�ğ�ne ve mahrem�yet�n�n korunmasına yönel�k gerekl� tedb�rler�n alınması,
ç) Çocuklarla �lg�l� yapılacak tüm çalışmalarda; çocuğun durumu, yaşı, c�ns�yet�, gel�ş�m özell�kler�,

�ht�yaçları, �lg�ler�, �stekler�, yetenekler� ve varsa engell�l�k haller�n�n göz önünde bulundurulması,
d) Çocuklara öncel�kle a�les�n�n yanında bakılması, a�leler� �le olan �l�şk�ler�n�n korunması ve güçlend�r�lmes�,

mümkün olmayan hallerde öncel�kle d�ğer a�le odaklı sosyal h�zmet modeller�nden yararlandırılması,
e) Çocuklarla �lg�l� yürütülen �şlemler hakkında, yasal b�r engel bulunmuyorsa, çocuğun a�les�n�n ve

yakınlarının b�lg�lend�r�lmes� ve katılımlarının sağlanması,
f) Çocukların günlük yaşam sürec�ne katılımlarının sağlanarak a�le ortamına en yakın koşulların oluşturulması,
g) Çocukların �lg�, yetenek ve becer�ler�n�n keşf�, b�reysel gel�ş�mler�n�n desteklenmes�, her çocuk �ç�n

b�reyselleşt�r�lm�ş uygulama planının hazırlanması ve uygulanması, çocukların sonrak� yaşamlarına hazırlanması
yönünde gerekl� çalışmaların yapılması, toplum �ç�nde �zlenmes�, desteklenmes� ve �ht�yaç duydukları rehberl�k
h�zmet� çalışmalarının gerçekleşt�r�lmes�,

ğ) Çocukla �lg�l� tutulan kayıt ve raporlarda sade, açık ve anlaşılır �fadeler�n kullanılmasına d�kkat ed�lmes�,
ver�ler�n kayıt altına alınması, b�l�ş�m s�stem�ne �şlenmes�, �stat�st�k� çalışmaların yapılması ve raporlanması,

h) Çocuklara ver�len h�zmetler�n Bakanlık tarafından bel�rlenen standartlara uygun olarak yürütülmes�,
�zlenmes�, değerlend�r�lmes�, denetlenmes� ve sürekl� gel�şt�r�lmes�,

ı) Çocukla �lg�l� karar alma süreçler�ne çocuğun ve a�les�n�n katılımının sağlanması,
esastır.

İKİNCİ BÖLÜM
Çocuk Bakım Kuruluşlarının Planlanması, Açılışı, Yapısı, İşley�ş�, Kapanışı

ve Personele İl�şk�n Hükümler
Kuruluşların planlanması, h�zmet bölges�, bakım z�nc�r� ve �ht�saslaşma
MADDE 5- (1) Kuruluş bakımına alınan çocukların sosyal çevreler�ne en yakın yerde bakımlarının

sağlanab�lmes� amacıyla Bakanlıkça çocuk kuruluşları arasında bakım z�nc�r� oluşturacak şek�lde b�r veya b�rden fazla
�l�n dâh�l olduğu h�zmet bölgeler� oluşturulur.

(2) H�zmet bölges� �ç�nde �l�n veya bölgen�n kapas�te gereks�n�mler� ve çocukların yaş ve c�ns�yet durumları
�le ps�kososyal destek �ht�yaçlarına uygun şek�lde çocuk bakım kuruluşlarının yen�den planlanması �le bakım z�nc�r�
oluşturulur.

(3) Bakanlıkça bel�rlenecek �ht�sas alanlarında, ülke genel�nde veya b�r ya da b�rden fazla h�zmet bölges�n�
kapsayacak şek�lde, bakım z�nc�r� dışında kuruluş oluşturulab�l�r.

(4) H�zmet bölges�, bakım z�nc�r� ve �ht�saslaşma alanlarına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.
Yönet�m ve planlama
MADDE 6- (1) İl müdürlükler� her yılın mayıs ayı sonuna kadar �l�n mevcut durumuna ve �ht�yaçlarına �l�şk�n

yönet�m sürec�n� değerlend�rerek b�r sonrak� yıla �l�şk�n hazırladıkları planları Bakanlığa gönder�r. Planda;
a) İç�nde bulunulan yıla ve b�r öncek� yıla a�t sosyal h�zmet modeller�ne �l�şk�n ekonom�k destek, koruyucu

a�le, evlat ed�nd�rme, �lk kabul, alınan koruyucu ve destekley�c� tedb�rler, sosyal �nceleme, a�leye dönüş �stat�st�kler�
�le bütçe, satın alma, eğ�t�m, sosyal faal�yet, personel, kapas�te ve altyapı gerçekleşme ver�ler�,

b) B�r sonrak� yıla a�t;
1) Ödenek �ht�yaçlarına �l�şk�n bütçe tahm�n�,
2) Satın alma �şlemler�ne �l�şk�n �haleler�n aylık planlaması (araç, mamul yemek ve d�ğer �haleler),
3) Kuruluşların mevcut kapas�teler�n�n değerlend�r�lmes�,
4) Personel �ht�yacının değerlend�r�lmes� ve planlaması,
5) H�zmette kullanılacak araç ve şoför �ht�yacının bel�rlenmes�, planlaması ve bütçelend�r�lmes�,
6) Kuruluşlar bazında h�zmet �ç� eğ�t�m ve meslek� eğ�t�m �le sosyal etk�nl�k faal�yetler� ve d�ğer projeler�n

planlanması ve bütçelend�r�lmes�,
7) Sosyal h�zmet modeller�ne �l�şk�n ekonom�k destek, koruyucu a�le, evlat ed�nd�rme, �lk kabul, koruyucu ve

destekley�c� tedb�rler, sosyal �nceleme ve a�leye dönüş,
hedefler� yer alır.
(2) Bakanlığa mayıs ayı sonuna kadar gelen raporlar Genel Müdürlükçe konsol�de ed�l�r. Car� yılı bütçe plan

takv�m� başlangıcına kadar planlamalar hazırlanır.
Planlama ve açılış �şlemler�
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MADDE 7- (1) Bakanlığın gel�şt�rd�ğ� stratej�k plan ve pol�t�kalar doğrultusunda �l müdürlüğünce hazırlanan
ve val�l�kçe uygun bulunan b�r sonrak� yıla a�t proje, yatırım veya k�ralama tekl�fler� �ht�yaç anal�z�yle b�rl�kte her yılın
haz�ran ayında Bakanlığa gönder�l�r.

(2) Bakanlıkça mal� yılı bütçe ödenekler� de göz önünde bulundurularak yapılan değerlend�rme sonucunda
uygun bulunan tekl�fler �ç�n açılış ön �z�n onayı ver�l�r. Ön �z�n onayında kuruluşun veya h�zmet b�r�m�n�n özell�kler�,
kapas�tes�, açılması planlanan tar�h aralığı ve personel durumu bel�rt�l�r.

(3) Çocuk bakım kuruluşlarının açılış ön �z�n onayında bel�rt�len tar�h aralığı sonu esas alınarak İl Müdürlüğü
tarafından açılış �ç�n gerekl� �şlemler tamamlanır. Alınacak Bakanlık onayı �le kuruluş h�zmete açılır.

(4) Ön �z�n onayında bel�rt�len tar�h aralığı sonu �t�barıyla açılış �şlemler� tamamlanamayan kuruluş veya
h�zmet b�r�m�ne �l�şk�n gerekçel� rapor İl Müdürlüğünce Bakanlığa b�ld�r�l�r. Gerekçes� uygun değerlend�r�len raporlar
hakkında b�r defaya mahsus olmak üzere kuruluşun açılış ön �z�n onayı en fazla 3 ay süreyle uzatılab�l�r. Bu süre
sonunda kullanılmayan veya gerekçes� uygun görülmeyen ön �z�n onayları �ptal ed�lm�ş sayılır.

(5) Bakanlık gerekl� gördüğü hallerde resen açılış ön �z�n onayı vererek bu yetk� doğrultusunda, çocuk bakım
kuruluşunun bel�rl� b�r süre �ç�nde kurulması �ç�n �llere tal�mat vereb�l�r.

Çocuk bakım kuruluşları ve kapas�te 
MADDE 8- (1) Çocuk bakım kuruluşları; korunma �ht�yacı olan çocukların bakım ve barınma �ht�yacının

karşılandığı ev t�p� sosyal h�zmet b�r�mler�nden olan çocuk evler�n�n bağlı olduğu çocuk evler� koord�nasyon
merkezler� �le aynı yerleşkede bulunan b�rden fazla ev t�p� sosyal h�zmet b�r�m�nden oluşan ve çocukların ps�kososyal
�ht�yacına göre �ht�saslaştırılan çocuk evler� s�teler�d�r.

 (2) Çocuk ev� en fazla yed� çocuk �ç�n h�zmete açılır, açılışta eks�k kalan kapas�te tak�p eden süreçte
tamamlanır. Çocukların kardeş olması durumunda, h�zmet� aksatmayacak şek�lde, kapas�te sınırı aranmaz.

(3) Çocuk evler� s�tes�nde her b�r ev�n kapas�tes� en fazla on çocuğa h�zmet ver�lecek şek�lde çocukların yaş,
c�ns�yet ve gel�ş�m özell�kler�ne göre bel�rlen�r.

(4) Gebel�k durumu veya bebeğ� olan ergenler �ç�n açılan kuruluşlarda bebek sayısı kapas�teye dâh�l ed�l�r.
Yetk� değ�ş�kl�k �şlemler�
MADDE 9- (1) Çocuk bakım kuruluşları ve h�zmet b�r�mler� açılışında ver�len personel yetk� durumu ve

sayısında yapılacak değ�ş�kl�k �le adres, c�ns�yet grubu, �ht�sas, �s�m, kapas�te, fonks�yon değ�ş�kl�ğ� ve k�ra yetk�s�n�n
ver�lmes�, yen�lenmes� �le kaldırılması �şlemler� Bakanlık tarafından gerçekleşt�r�l�r.

(2) Adres değ�ş�kl�ğ� �şlemler�; b�nanın f�z�ksel ve çevresel koşullarından kaynaklanan r�skler, k�ralanan
b�nalarda k�ra sözleşmes�nden doğan uyuşmazlık ya da k�ra sözleşmes�n�n sona ermes� g�b� nedenlerle yapılab�l�r.

Kapanış �şlemler�
MADDE 10- (1) Çocuk bakım kuruluşları ve h�zmet b�r�mler�n�n kapatılması; val�l�k tarafından hazırlanan

gerekçel� rapor doğrultusunda ve val�l�ğ�n tekl�f� üzer�ne veya resen Bakanlık onayı �le gerçekleşt�r�l�r. Kapatma onayı
ver�lenler�n tasf�ye �şlemler� �l müdürlüğünce yer�ne get�r�l�r.

Çocuk bakım kuruluşlarının yapısı ve �şley�ş�
MADDE 11- (1) Çocuk bakım kuruluşlarında, Bakanlık tarafından oluşturulan standartlar dâh�l�nde, �dar� ve

meslek� b�r�mler �le �ht�yaç duyulan d�ğer b�r�mler veya bölümler bulunur. Çocuk bakım kuruluşlarının yapısı, �şley�ş�
ve �ht�saslaşma durumuna göre bulunması gerekl� b�r�mler ve bölümler mevcut durum �le bütçe �mkânları göz önünde
bulundurularak Bakanlıkça bel�rlen�r.

(2) H�zmet alanları, ev ortamına uygun şek�lde tefr�ş ed�l�r. Çocukların yaşlarına ve özell�kler�ne uygun olarak
düzenlenm�ş, b�rl�kte vak�t geç�reb�lecekler�, etk�leş�mde bulunab�lecekler�, etk�nl�k yapab�lecekler�, ders
çalışab�lecekler� ve günlük paylaşımda bulunab�lecekler�, kütüphane, çalışma odası, salon �le günlük �ht�yaçlarına
yönel�k mutfak, yatak odaları, banyo, tuvalet ve �ht�yaç duyulan d�ğer bölümler bulunur.

(3) Çocukların yaşam alanları, ver�len h�zmet�n özell�ğ� ve gel�ş�msel �ht�yaçları d�kkate alınarak sosyal,
kültürel ve sanatsal etk�nl�kler� gerçekleşt�reb�lecekler� şek�lde düzenlen�r.

(4) Çocukların b�reysel farklılıkları ve �ht�yaçları d�kkate alınarak olumlu tutum ve davranış değ�ş�kl�ğ�
oluşturmaya, yaşam becer�ler�n� gel�şt�rmeye, hayata hazırlamaya, eğ�t�mler�n� desteklemeye, a�le ve sosyal çevres� �le
uyum sağlamasına yönel�k ps�kososyal destek programı uygulanır.

(5) H�zmet�n sürekl�l�ğ� ve evlerde güvenl�ğ�n sağlanması amacıyla, özel hayatın g�zl�l�ğ� �lkes� �hlâl
ed�lmeden, merkez� b�r güvenl�k kamera s�stem� kurulur.

(6) H�zmetler y�rm� dört saat esasına göre yürütülür.
(7) Meslek� çalışmaların ve sağlık çalışmalarının koord�nel� b�r şek�lde yürütülmes� amacıyla sosyal serv�s ve

sağlık serv�s� oluşturulur.
(8) İht�saslaştırılan bakım kuruluşlarında;
a) Çocuğun b�reysel özell�kler�ne ve durumuna uygun olarak üç aylık, altı aylık veya b�r yıllık ps�kososyal

destek programları uygulanır. İht�yaç hal�nde kuruluş koord�nasyon kom�syonunun tekl�f� ve �l değerlend�rme
kurulunun kararı doğrultusunda bu programın süres� uzatılab�l�r.

b) Çocukların ps�kososyal ve gel�ş�msel özell�kler� d�kkate alınarak çocuk kabulü yapılması esastır.
Kuruluş kom�syonları
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MADDE 12- (1) Çocuk bakım kuruluşlarında kuruluş koord�nasyon kom�syonu �le vaka değerlend�rme
kom�syonu olmak üzere �k� kom�syon oluşturulur.

(2) Kuruluş koord�nasyon kom�syonu; kuruluş müdürü başkanlığında, müdür yardımcısı, sosyal çalışma
görevl�s� �le gereken durumlarda çağırılmak üzere çocuk tems�lc�s�nden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda,
vek�l� kom�syona başkanlık eder. İht�yaç duyulması hal�nde d�ğer personel de toplantıya çağrılır. Kom�syon en az üç
üyen�n katılımı �le ayda b�r ve gerekl� hallerde müdürün davet�yle toplanır. Kararlar oy çokluğu �le alınır. Oyların eş�t
olması hal�nde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kabul ed�l�r.

(3) Kuruluş koord�nasyon kom�syonunun görevler� şunlardır:
a) Çocuk bakım kuruluşunun amaçlarını ve hedefler�n� bel�rlemek, yıllık çalışma programını hazırlamak,

uygulamaları �zlemek, sonuçları üç ayda b�r değerlend�rmek ve �y�leşt�rmeler �ç�n alınması gereken tedb�rler�
bel�rlemek.

b) Çocukların eğ�t�m�, katılacakları kurslar, terc�h edecekler� �ş ve meslek alanlarıyla �lg�l� değerlend�rmeler
yapmak ve kararlar almak.

c) Çocuk tems�lc�s� tarafından �let�len görüş ve talepler� değerlend�rmek.
ç) Akadem�k, sosyal, kültürel, sanatsal ve sport�f etk�nl�kler� planlamak, uygulama sonuçlarını

değerlend�rmek.
d) Çocukların ödüllend�r�lmes� veya sınırlandırılması �le �lg�l� tekl�fler� ve çocuk üzer�ndek� etk�ler�n�

değerlend�rmek ve ver�len kararı �l müdürünün onayına sunmak.
e) Çocuğun �z�nl� g�deceğ� adrese ulaşımında refakatç� olacak k�ş� hakkında vel�s� ya da vas�s� tarafından

yapılan yazılı talepler� karara bağlamak. 
f) 15 yaş ve üstü erg�n olmayan çocuğun �z�nde bulunacağı adrese refakats�z g�deb�lmes� �ç�n vel�s� ya da

vas�s� tarafından b�ld�r�len yazılı talepler� karara bağlamak.
g) Çocukların a�leler� �le sağlıklı �l�şk�ler kurmaları, gel�şt�rmeler� ve toplum �ç�nde desteklenmeler� amacıyla

çalışmalarda bulunmak.
ğ) Çocuklarla �lg�l� vaka değerlend�rme toplantıları düzenlemek.
h) İz�nl� ve �z�ns�z ayrılan çocukların durumlarını değerlend�rmek.
ı) Çocuklar hakkında tedb�r kararlarının alınmasına, kaldırılmasına veya değ�şt�r�lmes�ne yönel�k

değerlend�rme yapmak ve �l değerlend�rme kuruluna sunmak.
�) Çocukların nak�l durumunu değerlend�rmek ve �l değerlend�rme kuruluna sunmak.
j) Çocuklar hakkında hazırlanan b�reysel uygulama planı çerçeves�nde, çocukların b�reysel ve gel�ş�msel

özell�kler�, �ht�yaçları, �lg�ler�, �stekler� ve yetenekler� göz önünde bulundurularak öncel�kle a�le odaklı h�zmetler
olmak üzere uygun h�zmet modeller�n� değerlend�rmek ve �l değerlend�rme kuruluna sunmak.

k) Çocuğun kuruluşa kabulünden sonra yapılan araştırma ve görüşmeler çerçeves�nde g�zl�l�k kararı, k�ş�sel
�l�şk�n�n düzenlenmes�, velayet, vesayet, kayyımlık, nafaka ve m�ras hukuku g�b� çocuğa özgü hukuk� �şlemlere
yönel�k değerlend�rme yapmak ve �l değerlend�rme kuruluna sunmak.

(4) Vaka değerlend�rme kom�syonu; kuruluş müdürünün başkanlığında, müdür yardımcısı, sosyal çalışma
görevl�s� ve grup/ev sorumlusundan oluşur. Gerekl� hallerde çocukla �lg�l� d�ğer personel�n katılımı sağlanır. Müdürün
bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kom�syona başkanlık eder. Kom�syon en az üç üyen�n katılımı �le zorunlu
olarak ayda b�r, �ht�yaç hal�nde �se derhal toplanır. Kararlar oy çokluğu �le alınır. Oyların eş�t olması hal�nde, başkanın
bulunduğu taraf çoğunluk kabul ed�l�r.

(5) Aylık toplantılarda, h�zmet almakta olan çocuklar b�reysel olarak ele alınarak çocuğa �l�şk�n yapılan
çalışmalar, çocuğun uygulanan programlardan yararlanma düzey� ve ps�kososyal destek sürec�n�n �şley�ş�
değerlend�r�l�r. Grup/ev sorumlusu veya sosyal çalışma görevl�s�, çocukla ve �lg�l� d�ğer k�ş�lerle yaptıkları
görüşmeler� �çeren raporların sunumunu yapar. Üyeler�n tümü çocuk hakkındak� meslek� görüşler�n� ve öner�ler�n�
�fade eder. Her çocuk hakkında ay �çer�s�nde yapılan çalışmalar değerlend�r�l�r ve çocuklara yönel�k yen� hedefler ve
programlar bel�rlen�r.

(6) Aylık toplantılarda, çocuğa yönel�k ps�kososyal destek sürec�n�n devamı veya sonlandırılması, çocuğun
a�les�n�n veya yakınlarının yanına dönüşü veya farklı sosyal h�zmet modeller�nden yararlandırılması hususları
değerlend�r�l�r ve �l müdürlüğüne b�lg� ver�l�r.

(7) Vaka durumlarında, süre beklenmeks�z�n yapılan toplantılarda gündem konusu, çocuğa �l�şk�n durumlar ve
çözüm öner�ler� değerlend�r�l�r, gerekl� kararlar alınır ve bu doğrultuda �ş bölümü yapılır. Meslek� müdahalelere
rağmen uyum sorunu devam eden çocuklar, çok yönlü ele alınarak uygun çözüm yolları aranır.

(8) Çocuk ve ergen ps�k�yatr�st�, yet�şk�n ps�k�yatr�st� veya d�ğer görevl�ler�n vakaya ve tedav� sürec�ne �l�şk�n
değerlend�rmeler� vaka değerlend�rme toplantılarında göz önünde bulundurulur.

(9) Çocuklar, kom�syonlarda haklarında alınan kararlara �l�şk�n b�lg�lend�r�l�r ve alınan kararların
uygulanmasına katılımları sağlanır.

(10) Kom�syon kararları raporlaştırılır ve kararlara �l�şk�n tüm b�lg� ve belgeler çocuğun dosyasında saklanır.
Sosyal serv�s
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MADDE 13- (1) Sosyal serv�s, meslek� çalışmaları �lg�l� taraflarla koord�nel� b�r şek�lde yürütmek üzere
sosyal çalışma görevl�ler�nden oluşur. Sosyal serv�s personel� aynı zamanda grup/ev sorumlusu olarak görev yapab�l�r.
Sosyal serv�ste arş�vleme, dosyalama, b�l�ş�m ve d�ğer �şlemler� yürütmek üzere personel görevlend�r�leb�l�r.

(2) Sosyal serv�ste görev alacak personel tarafından yürütülecek çalışmalar şunlardır:
a) Çocuğun kabulü, uyumu, bakımı ve gel�ş�m� �le �lg�l� gerekl� meslek� çalışmaları yürütmek, çocuklar �ç�n

hazırlanan uygulama planlarını �lg�l� mahkemeye sunmak, süreç �çer�s�nde koruma veya bakım tedb�r� kararlarının
uygulanmasına yönel�k değerlend�rme yaparak koruma altına alınmasını gerekt�ren koşulların devam ed�p etmed�ğ�ne
�l�şk�n mevzuatta bel�rlenen sürelerde mahkemeye b�lg� vermek.

b) Uygulama planı hazırlık çalışmalarına grup/ev sorumlusunun, çocuğun a�les�n�n ve yakınlarının,
çalışmalara destek vereb�lecek resm� kurumların, gönüllüler�n ve s�v�l toplum kuruluşlarının katılımını sağlamak.

c) Çocukların eğ�t�mler� �le ps�koloj�k ve sosyal gel�ş�mler�ne katkıda bulunacak programları oluşturmak,
uygulamak ve değerlend�rmek.

ç) Sağlık sorunları neden�yle tedav�ye �ht�yacı olduğu değerlend�r�len çocuğun �lg�l� sağlık personel�yle �ş
b�rl�ğ� �çer�s�nde tedav�s�n� yaptırmak ve tak�p etmek.

d) Çocukların b�reysel �ht�yaçlarına göre çalışmalarda bulunmak.
e) M�saf�r olarak gelen çocuklara �l�şk�n gerekl� �şlemler� yürütmek.
f) Çocukla �lg�l� yapılan tüm meslek� çalışmaları ve yazışmaları �çeren k�ş�sel dosyalar �le b�l�ş�m s�stem�nde

yer alan tüm kayıtların g�zl�l�k �lkes�ne uygun olarak hazırlanmasını ve saklanmasını sağlamak.
g) Meslek� çalışmalar, raporlar ve tutanakların kayded�ld�ğ� meslek� raporlar kayıt defter�n� tutmak.
ğ) Çocuk kütük kayıt defter�n� düzenl� olarak tutmak.
h) Çocuklara yönel�k sosyal, kültürel, sport�f ve eğ�tsel etk�nl�kler düzenlemek.
ı) Çocuklarla �lg�l� tüm ver�ler� zamanında ve eks�ks�z olarak b�l�ş�m s�stem�ne �şlemek ve güncellemek.
�) Tedb�r kararlarının alınmasına, kaldırılmasına veya değ�şt�r�lmes�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler� tak�p ve koord�ne

etmek.
j) Reş�t olarak bakım tedb�r kararı kaldırılan gençler�n toplum �ç�nde �zleme, destekleme ve rehberl�k

çalışmalarını yürütmek, gençler hakkındak� kayıtları tak�p etmek.
(3) Çocuklara sunulan h�zmet�n n�tel�ğ�n�n artırılması ve uygun ps�kososyal destek programlarının

gel�şt�r�leb�lmes� amacıyla gerekl� hallerde Bakanlıkça bel�rlenen ölçekler ve testler uygulanab�l�r.
(4) Sosyal serv�s yürüttüğü tüm çalışmalarda kuruluş müdürlüğüne karşı sorumludur.
Personel standardı
MADDE 14- (1) Çocuk bakım kuruluşlarında Bakanlık tarafından bel�rlenen sayı ve unvanlarda personel

�st�hdam ed�l�r. İht�sas alanlarına göre ortaya çıkacak �ht�yaçlar doğrultusunda �st�hdam ed�len personel�n n�cel�ğ�,
n�tel�ğ�, görev�, yetk�ler� ve sorumlulukları Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

(2) Çocuk h�zmet b�r�mler� ve çocuk evler� koord�nasyon merkezler�nde �ht�yaca göre meslek�, �dar�, tekn�k ve
d�ğer h�zmetler�n yürütülmes� �ç�n personel �st�hdam ed�l�r. Bu fıkra kapsamındak� personel, �lg�l� mevzuat
çerçeves�nde kuruluş müdürü tarafından ver�len �şler� yapar. Bu personel�n �ş bölümü, �ş koşulları ve esasları, kuruluş
�dares�nce tesp�t ed�l�r ve yer�ne get�r�l�r. Kuruluşlarda;

a) Müdür,
b) Müdür yardımcısı ve her ell� çocuk �ç�n �lave b�r müdür yardımcısı,
c) Her on çocuğa b�r sosyal çalışma görevl�s�,
ç) Her otuz çocuğa b�r hemş�re veya sağlık memuru,
d) Yeterl� sayıda bakım personel�,
e) Her on çocuğa b�r tem�zl�k personel�,
f) Yeterl� sayıda d�yet�syen, d�n görevl�s�, yurt yönet�m memuru, tekn�syen veya tekn�syen yardımcısı, memur,

ver� hazırlama ve kontrol �şletmen�, b�lg�sayar �şletmen�, bahçıvan, şoför, güvenl�k personel�,
görevlend�r�lmes�ne yönel�k Bakanlık tarafından gerekl� tedb�rler alınır.
(3) B�r ev sorumlusuna en fazla üç çocuk ev� sorumluluğu ver�l�r. Çocuk evler� s�tes�nde en fazla y�rm� çocuğa,

�ht�saslaştırılmış çocuk evler� s�teler�nde �se en fazla on çocuğa b�r grup sorumlusu görevlend�r�l�r.
(4) Sunulan h�zmet�n n�tel�ğ�n�n artırılması, personel�n bu konudak� kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes� ve

performansının ölçülmes�ne yönel�k gerekl� hallerde Bakanlıkça bel�rlenen ölçekler ve testler uygulanab�l�r.
(5) 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (A)

bend�n�n (5) numaralı alt bend�nde sayılan suçlardan dolayı mahkûm�yet� bulunanlara çocuk h�zmet b�r�mler�nde
görev ver�lmez.

Müdürün görev, yetk� ve sorumlulukları
MADDE 15- (1) Müdür, çocukların �ht�yaçlarının en �y� şek�lde karşılanmasından, çocuklar �ç�n uygun

programların hazırlanmasından, �zlenmes�nden, grup/ev sorumlularının bel�rlenmes�nden, çocuk h�zmet b�r�mler�n�n
�dar�, meslek�, tekn�k ve d�ğer tüm �şler�n� amacına ve mevzuata uygun yürütmekten b�r�nc� derecede sorumludur.

(2) Müdürün görev, yetk� ve sorumlulukları şunlardır:
a) İdar�, mal�, meslek� ve tekn�k tüm �ş ve �şlemler�n mevzuata uygun şek�lde yürütülmes�n� sağlamak.
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b) Yıllık çalışma programının oluşturulması, uygulanması, �zlenmes�, sonuçlarının değerlend�r�lmes�,
raporlanması konusunda �ş bölümünü yapmak ve �zlemek, elde ed�len sonuçlara göre h�zmet� gel�şt�rmek.

c) Çocukların a�le odaklı h�zmetlerden yararlandırılmasına yönel�k çalışmaları koord�ne etmek.
ç) Çocukların eğ�t�m başarılarını tak�p etmek ve eğ�t�m başarılarının artırılmasına yönel�k çalışmalar yapmak,

ayrıca sağlık durumları �le tedav� süreçler�n� tak�p etmek ve gerekl� tedb�rler� almak.
d) Çocukların m�ll�, manev� ve ahlak� değerlere uygun şek�lde yet�şt�r�leb�lmeler� amacıyla programlar

hazırlamak, uygulamak, �zlemek, programların sonuçlarını değerlend�rmek, raporlamak ve elde ed�len sonuçlara göre
h�zmet� gel�şt�rmek.

e) D�n�, m�ll� ve örf� günler�n ve haftaların n�tel�ğ�ne uygun etk�nl�kler ve programlar düzenlemek ve
çocukların katılımını sağlamak.

f) Çocuklara, toplumda gereks�n�m duyulan �ş alanlarının tanıtımı, yetenekler�ne uygun meslek seç�m� ve
benzer� konularda rehberl�k h�zmetler�n�n ver�lmes�n�, kamu ve özel �şyerler�nde çalışan çocuklarla �şverenler�
arasındak� �l�şk�ler�n düzenlenmes�n� sağlamak.

g) Çocuklarla �lg�l� hukuk� �şlemler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n çocuğa a�t b�lg� ve belgeler�n hak kaybına mahal
ver�lmeden, zamanında İl Müdürlüğüne b�ld�r�lmes�n� sağlamak.

ğ) Ps�kososyal destek programlarının uygulanmasını sağlamak ve bu programları �zlemek, sonuçlarını
değerlend�rmek, raporlamak ve elde ed�len sonuçlara göre h�zmet� gel�şt�rmek.

h) Uygulama planları �le �zleme raporlarının zamanında hazırlanarak �lg�l� mahkemeye sunulmasını sağlamak.
ı) Personel�n görev yer�n� ve alanlarını bel�rlemek, çalışma programlarını, çalışma saatler�n� ve nöbet

ç�zelgeler�n� düzenlemek, onaylamak ve programların uygulanmasını sağlayarak tak�p ve kontrol etmek, personel�n
özlük hakları �le �lg�l� �şlemler�n� yürütmek.

�) Personele yönel�k �şe uyum eğ�t�mler� �le h�zmet �ç� eğ�t�mler�n planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
j) Kuruluş koord�nasyon kom�syonu ve vaka değerlend�rme kom�syonunda alınan kararların uygulanması

amacı �le �ş bölümüne �l�şk�n görevlend�rmeler yapmak.
k) Bakanlık tarafından gönder�len ödenekler�n mevzuata uygun olarak harcanmasını sağlamak ve denetlemek.
l) H�zmet b�r�mler�n�n bütçe çalışmalarına �l�şk�n �ş ve �şlemler� yürütmek.
m) Kanunların suç saydığı f��ller�n tesp�t� hal�nde mevzuat çerçeves�nde gerekl� �şlemler� gerçekleşt�rmek.
n) Bakanlıkça �sten�len b�lg�ler�n ve belgeler�n zamanında, eks�ks�z ve g�zl�l�k �lkes�ne uygun olarak

gönder�lmes�n� sağlamak.
o) Personel ve çocuklarla �lg�l� yazışmalarda ve �şlemlerde g�zl�l�k �lkes�ne uyulmasını sağlamak.
ö) Çocuklar �ç�n gerekl� olacak kefalet senetler�n� ve benzer� evrakları Kurum adına �mzalamak.
p) Ver�len koruma ve bakım h�zmetler�n�n n�tel�ğ�n� artırmak �ç�n gönüllü kurum ve kuruluşlar �le kamu kurum

ve kuruluşları arasında �ş b�rl�ğ� yapmak.
r) Mutfak personel�n�n portör ve sağlık kontrolünün altı ayda b�r yapılmasını sağlamak.
s) Kuruluşun ac�l durum, afet ve s�v�l savunma konularında gerekl� çalışmalarını yapmak ve tedb�rler� almak.
ş) Müdür yardımcıları arasında �ş bölümü yapmak.
t) İl müdürlüğünün verd�ğ� d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.
Müdür yardımcısı
MADDE 16- (1) Müdür yardımcısı, h�zmetler�n yer�ne get�r�lmes�nde müdüre yardım eder.
(2) Müdür yardımcıları müdüre karşı sorumludur.
(3) B�rden fazla müdür yardımcısı olması hal�nde, müdür yardımcıları kuruluş müdürünce ver�len �ş bölümüne

uygun olarak görevler�n� yer�ne get�r�r.
Grup/ev sorumlusu
MADDE 17- (1) Grup/ev sorumlusu, sosyal çalışma görevl�ler� arasından müdür tarafından görevlend�r�l�r.

Grup/ev sorumlusu görev, yetk� ve sorumluluklarını yer�ne get�r�rken d�ğer personel �le ek�p çalışması anlayışı
�çer�s�nde eşgüdümlü olarak çalışır.

(2) Grup/ev sorumlusunun görev, yetk� ve sorumlulukları şunlardır:
a) H�zmet b�r�m�ne kabul ed�len her çocuğun kuruluşa uyumunun sağlanmasına �l�şk�n �şlemler� yürütmek.
b) Çocuğa, h�zmet�n amacı, hedef�, �şley�ş�, hak ve sorumlulukları �le �lg�l� b�lg�ler vermek ve çocuğun uyum

sürec�n� planlamak, �zlemek ve �ht�yaçlarını bel�rlemek, çocuğun tak�b�n� yapmak, uygulama ve meslek� çalışma
planlarını ps�kososyal destek programı çerçeves�nde hazırlayarak yürütmek.

c) Çocukların okula devamını, ders çalışma ve eğ�t�m durumlarını tak�p etmek, değerlend�rmek, okul, kurs ve
�ş yer� �le �lg�l� sorunlarının tesp�t� ve çözümüne yardımcı olmak, eğ�t�m durumuna �l�şk�n b�lg�ler� raporlamak ve
çocuğun dosyasında muhafaza etmek, ayrıca h�zmet b�r�m�nde çocukların etüt programlarına düzenl� katılımlarını
sağlamak ve çocuklara rehberl�k yapmak.

ç) Çocukların yaş ve gel�ş�m özell�kler�ne uygun eğ�t�m araç ve malzemeler� �le kırtas�ye,  g�y�m, kuşam g�b�
�ht�yaçlarının zamanında tem�n� �ç�n gerekl� �ş ve �şlemler� yer�ne get�rmek.

d) Çocukların b�reysel becer�ler�n� ve yetenekler�n� gel�şt�rmeye yönel�k çalışmaları planlamak ve yürütmek,
çocukları b�reysel gel�ş�m özell�kler�, �lg�, �stek ve yetenekler� doğrultusunda akadem�k, sosyal, kültürel, sanatsal ve
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sport�f etk�nl�klere yönlend�rmek, çocuklara kurs, �ş ve meslek seç�mler�nde rehberl�k yapmak.
e) Çocukların sağlıklı ve sosyal gel�ş�mler�n�n sağlanması amacıyla toplumsal ve kültürel kurallar, görgü ve

nezaket kuralları, k�ş�ler arası �let�ş�m ve benzer� konularda olumlu alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak.
f) Çocukların k�ş�sel tem�zl�k, bakım, düzenl� uyku, g�y�m ve yemek yeme g�b� temel b�reysel alışkanlıkları

kazanmalarını sağlamak.
g) Gerekt�ğ�nde sorumlu olduğu çocuklarla �lg�l� b�lg�lend�rme yapmak, kuruluş koord�nasyon kom�syonuna

ödül ve sınırlandırma tekl�f�nde bulunmak.
ğ) A�les�, yakınları veya d�ğer k�ş�lerle görüşmes� uygun görülen çocukların ne kadar süre �le k�mlerle

görüştürüleceğ� konularında tekl�fte bulunmak, bel�rlenen mekanda görüşmeler�n� sağlamak, görüşmen�n çocuk
üzer�ndek� etk�ler�n� �zlemek, kayıt altına almak, z�yaretç�s� gelmeyen ve �z�nl� g�tmeyen çocukların varsa a�les�, yoksa
akrabaları �le �let�ş�me geçmek, çocukların ps�kososyal özell�kler�n� göz önünde tutarak a�le bağlarını güçlend�r�c�
yönde çalışmalarda bulunmak.

h) Gönüllüler tarafından çocuklara yönel�k düzenlenen ve kuruluş müdürlüğünce uygun bulunan etk�nl�klerde
görev almak; etk�nl�kler� koord�ne ve tak�p etmek, sonuçları kuruluş müdürlüğüne raporlamak.

ı) Çocukların, yemekler�n hazırlanması ve sunumuna yaş ve gel�ş�m özell�kler�ne göre katılımlarını sağlamak.
�) Çocukların sağlık h�zmetler�nden zamanında yararlandırılmasını ve düzenl� aralıklarla sağlık kontroller�nden

geç�r�lmes�n� sağlamak, çocukların aldığı sağlık h�zmetler�n�n sonuçlarını �zlemek, ac�l hallerde çocukları sağlık
serv�s�ne ulaştırmak ve kuruluş müdürlüğüne b�lg� vermek.

j) Bakım personel� sorumluluğundak� �ş ve �şlemler�, günlük çalışma programlarını düzenlemek ve tak�p
etmek, bakım personel�ne �ş başında rehberl�k etmek, denetlemek ve bakım personel�n�n �şe uyumunu sağlamak.

k) Çocukların güvenl�ğ�ne yönel�k gerekl� tedb�rler� almak, tesp�t ett�ğ� eks�kl�kler� kuruluş müdürlüğünce
b�ld�rmek, tak�b�n� yapmak ve net�celend�rmek.

l) Çocuklarla �lg�l� yapılan her türlü meslek� çalışmaya ve d�ğer faal�yetlere katkıda bulunmak.
m) Çocuklara hak olarak ver�len harçlık �le maaş, m�ras, nafaka, bağış gel�rler� ve d�ğer ayn�/nakd� kazanımları

çocukların �ht�yaçlarını, talepler�n� ve özell�kler�n� d�kkate alarak menfaatler�n� gözetecek şek�lde ve gel�r/�nt�kal eden
hakların n�tel�kler�ne göre günlük, haftalık veya aylık olarak �mza karşılığında dağıtmak ve kayıt altına almak.

n) Çocukların akadem�k becer�ler�n� desteklemek, akadem�k yönden gel�ş�m gösterme konusunda zorluk
yaşayan çocukların �ş ve meslek ed�nmes�ne yönel�k uygun eğ�t�m programlarına katılımlarını sağlamak, �lg�l�
�şlemler� tak�p etmek ve net�celend�rmek.

o) Reş�t olarak kuruluştan ayrılacak olan çocuğu bakım sonrası hayata hazırlamak, reş�t olarak bakım tedb�r
kararı kaldırılan gençler� toplum �ç�nde �zleme, destekleme ve rehberl�k çalışmalarını sosyal serv�sle koord�nel�
yürütmek ve tak�p etmek.

ö) Eğ�t�m ve ps�kososyal destek programları �le m�ll� ve manev� değerler� kazandırab�lecek programlar
uygulamak, bu programları �zlemek, sonuçlarını değerlend�rmek, raporlamak ve elde ed�len sonuçlara göre h�zmet�
gel�şt�rmek.

p) Çocukları akadem�k, sport�f ve sanatsal, yabancı d�l, müz�k alet� kullanab�lme g�b� �lg�, becer� ve
yetenekler�ne uygun faal�yetlere yönlend�rmek, çocukları desteklemek, teşv�k etmek ve tak�b�n� yapmak.

r) Çocukların yaş durumuna uygun k�taplık/kütüphane oluşturulmasında destek olmak, çocuklara k�tap okuma
alışkanlığı kazandırmak üzere rol model olmak, çocukların k�tap okumalarını teşv�k etmek, günlük yaşam
programlarına eklemek ve b�rl�kte tatb�k etmek.

s) Çocukların ortak yaşam alanlarının tert�p ve düzen�n� sağlama, genel tem�zl�k, alışver�ş yapma, bütçe
planlama, ev ekonom�s� ve tasarruf g�b� alanlarda �şley�şe katılımlarını sağlamak.

ş) Çocukların sağlıklı ve dengel� beslenmeler� �le özel beslenme �ht�yacı olan çocuklara yönel�k tedb�rler�
almak, gıda maddeler�n�n h�jyen�k koşullarda saklanmasını, hazırlanmasını ve sunumunu �zlemek ve kontrol etmek,
yemekler�n çeş�d�n�, m�ktarını ve zamanını, çocukların sayısını, yaşlarını, gel�ş�m özell�kler�n�, özel durumlarını,
�stekler�n�, sağlıklı ve dengel� beslenmeler�n� d�kkate alarak d�yet�syen�n öner�ler� doğrultusunda bakım personel� �le
b�rl�kte bel�rlemek.

(3) Çocuk ev�nde çocuklar adına yapılan harcama ve ödemelere �l�şk�n �ş ve �şlemler� ev sorumlusu yürütür.
Bu �ş ve �şlemler� harcama belgeler� �le b�rl�kte kayıt altına alarak harcama belgeler�n� ay sonunda denet�me esas
olmak üzere çocuk evler� koord�nasyon merkez�ne tesl�m eder.

(4) Grup/ev sorumlusu yürüttüğü tüm çalışmalarda kuruluş müdürlüğüne karşı sorumludur.
Bakım personel�
MADDE 18- (1) Bakım personel�;
a) Meslek� ve tekn�k orta öğret�m kurumlarının çocuk gel�ş�m�, bakım, sağlık h�zmetler�, sosyal h�zmet

bölümler�nden mezun olanlar,
b) Herhang� b�r ön l�sans ya da l�sans programı mezunu olanlardan pedagoj�k formasyon veya çocuk bakımı

konusunda M�llî Eğ�t�m Bakanlığınca düzenlenen eğ�t�mlerden sert�f�ka alanlar,
c) Çocuk gel�ş�m� ve eğ�t�m�, sosyal h�zmetler, a�le ve tüket�c� b�l�mler�, ev ve kurum h�zmetler� veya sosyal

destek h�zmetler� programları ve deng� ön l�sans mezunu k�ş�ler,
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ç) Ps�koloj�k danışmanlık ve rehberl�k, ps�koloj�, sosyoloj�, çocuk gel�ş�m�, öğretmenl�k, a�le ve tüket�c�
b�l�mler� ve sosyal h�zmet l�sans programı mezunu k�ş�ler,

arasından seç�l�r.
(2) Bakım personel�, y�rm� �k� yaşını doldurmuş olmalıdır.
(3) Bakım personel�, yemek hazırlama ve p�ş�rme konusunda b�lg� ve becer�ye sah�p olmalıdır.
(4) Bakım personel� b�r ev�n sorumluluğunu üstleneb�lecek, görevler�n� yer�ne get�r�rken sorumluluklarını

aksatmayacak olgunlukta ve yapıda olmalıdır.
(5) Bakım personel�n�n görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Çocukların öz bakımlarını yapmak veya yapmalarını sağlamak, temel �ht�yaçlarını karşılamak veya bu

konuda çocuklara yardımcı olmak.
b) Günlük yaşam sürec�nde çocuklara rehberl�k yapmak, yardımcı olmak, olumlu davranış kazanmaları

amacıyla çocuklara rol model olmak.
c) Çocukların k�ş�sel tem�zl�k, bakım, düzenl� uyku, sofra adabı g�b� temel b�reysel alışkanlıkları

kazanmalarına yardımcı olmak.
ç) Öğünlere göre çocukların yemekler�n� hazırlamak, sunmak, yemeğ� sofrada çocuklarla b�rl�kte y�yerek

çocuklara refakat etmek.
d) Çocukların sağlık durumlarını tak�p etmek, hastalıklara karşı bel�rlenen tedb�rler� almak, hastalanan

çocukların tedav�ler�n�n zamanında yapılması �ç�n grup/ev sorumlusuna veya sağlık görevl�ler�ne b�lg� vermek ve
sürec� tak�p etmek.

e) Günlük yaşam programına uymak, çocukların ders çalışma ve okula devam durumlarını tak�p etmek,
grup/ev sorumlusunu b�lg�lend�rmek.

f) Sorumlusu olduğu ev�n/b�r�m�n tert�b�n�, düzen�n� ve tem�zl�ğ�n� sağlamak.
g) Ev kazalarına karşı ve çocukların güvenl�ğ�ne yönel�k emn�yet tedb�rler�n� almak.
ğ) Kuruluş müdürlüğü tarafından ver�len d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.
(6) Bakım personel�n�n görevlend�r�leceğ� çocuk h�zmet b�r�m�n�n bel�rlenmes�nde, çocukların yaş ve c�ns�yet

durumu d�kkate alınır.
(7) Bakım personel�, grup/ev sorumlusuna ve kuruluş müdürlüğüne karşı sorumludur.
Çalışma saatler� ve nöbet
MADDE 19- (1) Çocuk bakım kuruluşlarında m�llî ve d�n� bayramlarda, d�ğer tat�l günler�nde ve mesa�

saatler� dışındak� zamanlarda h�zmet�n sürekl�l�ğ�ne uygun olarak nöbet h�zmet� yürütülür.
(2) Çocuk bakım kuruluşlarında nöbet h�zmetler�n� yürütmek üzere nöbetç� personel görevlend�r�l�r. Nöbet

h�zmetler�nde öncel�kle sosyal çalışma görevl�ler�n�n görev yapması esastır. Nöbet tutmaya uygun personel
bulunmaması veya sayıca yeters�z olması hal�nde Bakanlıkça bel�rlenen usullere göre nöbet h�zmet� yürütülür. Sayıca
yeters�zl�ğ�n devam etmes� durumunda, asgar� l�se mezunu d�ğer personele �l müdürlüğü onayı �le nöbet görev�
ver�leb�l�r. Nöbet h�zmetler�n� yürütecek personel �le �lg�l� bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hususlarda Bakanlığın
görüşü esas alınır.

(3) İk� ve daha fazla müdür yardımcısı olması durumunda, müdür yardımcılarının hafta sonu tat�ller�nde görev
yapacağı şek�lde nöbet düzenlemes� yapılır. Nöbet tutab�lecek personelden durumu uygun olanlara, talep etmeler�
hal�nde, sürekl� olarak geceler� ve tat�l günler�nde nöbet görev� ver�leb�l�r.

(4) Nöbet tutmakla yükümlü olan personel�n nöbet ç�zelges� ve nöbet tal�matı, kuruluş müdürlüğü tarafından
düzenlen�r.

(5) Nöbet h�zmetler�ne �l�şk�n hususlar �lg�l� mevzuata ve Bakanlığın tal�matlarına uygun olarak yürütülür.
(6) Da�mî �şç� statüsünde çalışan personel�n çalışma usul ve esasları, 11/1/2011 tar�hl� ve 6098 sayılı Türk

Borçlar Kanunu, 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanunu, toplu �ş sözleşmes� ve d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler�ne
göre Bakanlıkça bel�rlen�r ve yürütülür. 

Nöbetç� am�r
MADDE 20- (1) Nöbetç� am�r olarak görevlend�r�len personel nöbet h�zmet� süres�nce çocuk evler�

koord�nasyon merkez� ve çocuk h�zmet b�r�mler�n�n �şley�ş� �le �lg�l� h�zmetler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür. Nöbetç�
am�r�n görev ve yetk�ler� şunlardır:

a) Mesa� b�t�m�nden ertes� gün mesa� başlangıcına kadar �şley�ş� yürütmek.
b) Çocuklara �l�şk�n faal�yetler�n sürdürülmes�n� sağlamak.
c) Çocukların �z�ns�z ayrılmasıyla ve gerekt�ğ�nde ac�l sağlık h�zmetler� �le adl� vakalarla �lg�l� �ş ve �şlemler�

yürütmek, konu hakkında �lg�l� kurumları ve am�rler�n� derhal b�lg�lend�rmek.
ç) Nöbet görev�n� kuruluş müdürlüğünden veya b�r öncek� nöbetç� personelden tesl�m almak ve nöbet

b�t�m�nden sonra nöbet defter�n� düzenleyerek kuruluş müdürlüğüne veya b�r sonrak� nöbetç�ye tesl�m etmek.
d) Nöbet saatler� �çer�s�nde, nöbet mahall�n� terk etmeden, güvenl�k tedb�rler�n� ve bununla �lg�l� personel�n

görevler�n� yer�ne get�r�p get�rmed�ğ�n� kontrol etmek, �şley�ş�n düzenl� yürütülmes�n� tak�p etmek, görülen
aksaklıkları g�der�c� önlemler� almak, aksayan yönler� görev defter�ne kaydetmek, kuruluş müdürlüğüne b�ld�rmek ve
raporlamak.
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e) Nöbet h�zmet�n�n yürütüldüğü b�r�m�n düzen�n� tak�p etmek ve gerekl� tedb�rler� almak.
f) Nöbet h�zmet�n�n yürütüldüğü b�r�me gelen tert�p ve nak�ller� kabul etmek.
g) Nöbet h�zmetler�ne �l�şk�n d�ğer hususları �lg�l� mevzuat ve tal�matlara uygun olarak yürütmek.
Personel�n h�zmet �ç� eğ�t�m�
MADDE 21- (1) Personel, h�zmet�n n�tel�ğ�n�n gel�şt�r�lmes� ve ver�ml�l�ğ�n artırılması amacıyla bütçe

�mkanları dâh�l�nde Bakanlık tarafından düzenlenen h�zmet �ç� eğ�t�me alınır.
(2) Göreve başlayacak tüm personele göreve başlaması �le b�rl�kte �lk b�r ayda h�zmet�n n�tel�ğ�ne �l�şk�n �şe

uyum eğ�t�m� İl Müdürlükler�nce ver�l�r.
(3) İllerde h�zmet �ç� eğ�t�mler, �ht�yaçlar doğrultusunda yükseköğret�m kurumları ve d�ğer kamu kurum ve

kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� yapılarak İl Müdürlükler� tarafından yılda en az �k� kez gerçekleşt�r�l�r.
(4) Sunulan h�zmet�n gel�şt�r�lmes�, sorunların çözümü, kurumlar arası �ş b�rl�ğ�n�n ve koord�nasyonun

sağlanması amacıyla İl Müdürlüğünce uygun görülen yerde kurs, çalıştay, panel, sem�ner g�b� organ�zasyonlar
düzenleneb�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çocuklara İl�şk�n İş ve İşlemler

İl değerlend�rme kurulu
MADDE 22- (1) Bakanlığın görev, yetk� ve sorumlulukları çerçeves�nde korunma �ht�yacı olan çocuklar

hakkında tedb�rlere ve h�zmet modeller�ne karar vermek ya da daha önce meslek� çalışmalar sonucunda ver�lm�ş
kararlara yapılmış �t�razları görüşmek üzere �l müdürlüğü bünyes�nde �l değerlend�rme kurulu oluşturulur.

(2) Kurul; �l müdürünün onayı �le başkan dâh�l en az üç, en fazla dokuz üyeden oluşur. Kurulda, as�l üye
sayısını aşmamak üzere yedek üye de görevlend�r�l�r.

(3) Kurul; �l müdürü, �l müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında, terc�hen �l müdürlüğünde veya
farklı kuruluşlarda çalışan, �darec� olmayan sosyal çalışma görevl�ler�nden oluşturulur. Gerek görüldüğü takd�rde
kurulda görüşülen vakaya �l�şk�n konularda �lg�l� personel, kurul toplantısına davet ed�leb�l�r.

(4) İş yükü veya planlama gereğ� b�rden fazla kurul kurulab�l�r. Böyle hâllerde kurullar arası �ş bölümü ve
�ht�saslaşma �l müdürlüğü tarafından sağlanır.

(5) Kurulun çalışma takv�m� �l müdürlüğünce planlanır. Kurul, �l müdürlüğü tarafından �ht�yaç duyulması
hal�nde toplantıya çağrılır.

(6) Kurulun gündem� başkan tarafından bel�rlen�r.
(7) Kararlar, üyeler�n görüşler�n� açıklamalarından sonra oy b�rl�ğ� veya oy çokluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ�

hal�nde kurul başkanının oy verd�ğ� yönde çoğunluk sağlanmış kabul ed�l�r. Karşı oy şerh�, gerekçes�yle tutanağa
yazılır ve �mzalanır.

(8) Kurul tarafından �ht�yaç duyulması hâl�nde �lg�l� kuruluşlardan yen� b�lg� veya belge �steneb�l�r.
 (9) Kurul kararları �l müdürünün onayı �le yürürlüğe g�rer ve �l müdürlüğüne bağlı bütün kuruluşları bağlar. İl

müdürü gerekl� görmes� hal�nde yetk� devr� yapab�l�r.
İl değerlend�rme kurulunun görevler�
MADDE 23- (1) İl değerlend�rme kurulunun görevler� şunlardır:
a) Sosyal h�zmete �ht�yacı olduğu b�ld�r�len çocuk ve gençler�n durumlarına uygun sosyal h�zmet model�n�

değerlend�rerek karara bağlamak.
b) Sosyal h�zmet merkezler� bünyes�nde kurulan sosyal h�zmet kom�syonları, kuruluş koord�nasyon

kom�syonları ve Bakanlığın d�ğer kom�syonları tarafından talep ed�len bakım tedb�r� kararlarının alınması, h�zmet
model� değ�ş�kl�ğ�, bakım tedb�r�n�n kaldırılması veya uzatılması �le �lg�l� talepler� �lg�s�ne göre mahkemeden talep
etmek veya gerekl� �şlemler� gerçekleşt�rmek üzere karara bağlamak.

c) Sosyal �nceleme sürec�nde korunma �ht�yacı olan çocuk hakkında, kuruluşlar arasında ortaya çıkan meslek�
görüş ayrılıkları ve uygulanacak tedb�rler hakkındak� �ht�lafları görüşerek karara bağlamak.

ç) İlg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal h�zmet b�r�mler�n�n ve sosyal çalışma görevl�ler�n�n yaptığı ve
b�ld�r�me esas teşk�l eden sosyal �ncelemeler� değerlend�rmek ve karara bağlamak.

d) Bakım ve korunma altına alınan çocukların öncel�kle a�le odaklı h�zmet modeller� olmak üzere, ev t�p�
sosyal h�zmet b�r�mler� ve çocuk evler� s�teler�nden h�zmet almaları, �ht�yaç duyacakları ps�kososyal destek
programlarını veya durumuna uygun �ht�sas kuruluşuna yerleşt�r�lmeler�n� değerlend�rerek karara bağlamak.

e) Çocukların b�reysel özell�kler�ne ve durumuna uygun olarak uygulanan ps�kososyal destek programının
�ht�yaç hâl�nde uzatılmasına �l�şk�n değerlend�rme yapmak ve karar vermek.

f) Bakım ve korunma altındak� çocukların h�zmet aldığı �ht�sas kuruluşunun değ�şmes�n� veya yen�den
değerlend�r�lmes�n� gerekt�ren hallerde karar vermek.

g) Bakım ve korunma altında bulunan çocukların kuruluşlar arası nak�l talepler� �le �l dışı nak�llere konu
çocukların nak�l talepler�n� değerlend�rmek ve karara bağlamak.

ğ) Tedb�r kararına neden olan şartların ortadan kalkması durumunda, çocuğun gel�ş�m� göz önünde
bulundurularak tedb�r kararlarının kaldırılmasına, kanunda öngörülen sebepler �le uzatılmasına veya değ�şt�r�lmes�ne
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da�r talepler� mahkemeden talep etmek üzere değerlend�rmek ve karara bağlamak.
h) Sosyal h�zmet ve ps�kososyal destek süreçler� hakkında �lde ortaya çıkan meslek� sorunlara �l�şk�n �l

müdürlüğüne görüş vermek.
ı) İl müdürlüğüne bağlı kuruluşların kapas�teler�ndek�, �ht�sas alanındak� veya h�zmet model�ndek� değ�ş�kl�k

talepler�n� değerlend�rerek �lg�l� makamlara �letmek üzere raporlamak.
�) İl müdürlüğünün görevlend�rmes� hâl�nde Bakanlığın tüm sosyal h�zmet modeller�ne �l�şk�n meslek�

değerlend�rmeler� yapmak ve karara bağlamak.
j) Okul, hastane, beled�ye, kolluk, adl� makamlar veya göç �dares� sosyal h�zmet b�r�mler� �le koord�nasyon

�ç�nde çalışarak her yılın sonunda sosyal h�zmet faal�yet raporu hazırlamak ve bu rapor çerçeves�nde b�r sonrak� yıla
a�t sosyal h�zmet �ş b�rl�ğ� planını oluşturarak �l müdürlüğüne sunmak.

k) S�v�l toplum kuruluşları �le yapılacak �ş b�rl�ğ� ve ortak projeler hakkında, talep ed�lmes� hâl�nde, fayda
anal�z�n� ve meslek� değerlend�rmeler� rapor hâl�nde �l müdürlüğüne sunmak.

l) İl müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarca yürütülen sosyal �nceleme süreçler�ne �l�şk�n, h�zmet alanlar tarafından
yapılan �t�razları değerlend�rmek ve karara bağlamak.

m) İl müdürlüğüne bağlı b�r�m veya kuruluşlarda bulunan sosyal h�zmet kom�syonu, kuruluş koord�nasyon
kom�syonu, vaka değerlend�rme kom�syonu ve d�ğer kom�syonların sosyal h�zmet modeller�ne �l�şk�n kararlarına
h�zmet alanlar tarafından yapılan �t�razları, gerek�rse yen� b�r �nceleme yaptırmak suret�yle değerlend�rmek ve karara
bağlamak.

Korunma �ht�yacı olan çocukların b�ld�r�m�, tesp�t�, başvuru ve yükümlülükler
MADDE 24- (1) Adlî ve �darî merc�ler, kolluk görevl�ler�, sağlık, eğ�t�m ve s�v�l toplum kuruluşları korunma

�ht�yacı olan çocuğu Bakanlığa b�ld�rmekle yükümlüdür.
(2) Korunma �ht�yacı olan çocukların tesp�t� ve durumlarının �ncelenmes� görev� �l müdürlükler�n�n

sorumluluğundadır. İl müdürlükler� korunma �ht�yacı olan çocuklar hakkında basın ve yayın organları �le benzer�
�let�ş�m araçlarında çıkan haberler� ve her türlü duyumu �hbar kabul ed�p derhal harekete geçerek bunları araştırmakla
yükümlüdür.

(3) İlg�l� mevzuat gereğ� �l müdürlüğü kend�s�ne b�ld�r�m� yapılan çocuklar hakkında her türlü araştırmayı
yapar, yapılan araştırmalar sonucunda çocuk hakkında uygulanacak h�zmet�n bel�rlenmes� ve değ�şt�r�lmes� �l
değerlend�rme kurulu tarafından karara bağlanır.

Çocuğa uygun sosyal h�zmet model�n�n bel�rlenmes� ve yerleşt�rme
MADDE 25- (1) Korunma �ht�yacı olan çocuk hakkında koruyucu ve destekley�c� tedb�r kararı alınıncaya

veya uygun h�zmet model� bel�rlen�nceye kadar çocuk, �lk müdahale ve değerlend�rme h�zmetler�nden yararlanır. 
(2) Çocuk, �l müdürlüğü tarafından yetk�l� ve görevl� mahkemen�n verd�ğ� bakım tedb�r� kararından sonra,

hakkında bel�rlenen sosyal h�zmet model�ne uygun çocuk h�zmet b�r�m�ne yerleşt�r�l�r. Yapılan �şlemler �l müdürlüğü
tarafından b�l�ş�m s�stem�ne kayıt ed�l�r.

(3) Çocuğun yararlanacağı h�zmet model�n�n bel�rlenmes� ve yerleşt�rme sonrası yapılacak �lk �şlemler aşağıda
bel�rt�len şek�lde, �l müdürlüğü tarafından yürütülür:

a) Çocuk h�zmet b�r�mler�ne özell�kle a�le odaklı bakım h�zmetler�nden yararlandırılamayan çocuklar
yerleşt�r�l�r. Süreç �çer�s�nde çocuğun a�le odaklı h�zmetlerden yararlanması yönünde meslek� çalışmalar yürütülür.

b)  Çocuk yaşına, c�ns�yet�ne veya ps�kososyal destek �ht�yaçlarına göre değerlend�r�lerek durumuna uygun
kuruluşa yerleşt�r�l�r.

c) İlk kabul �şlemler� kapsamında; sosyal çalışma görevl�s� tarafından çocukla �lk görüşme kabul aşamasında
yapılır, çocuğun dosyası �ncelen�r, çocukla �lg�l� b�lg�ler kayıt altına alınır, kütük defter�ne ve b�l�ş�m s�stem�ne �şlen�r,
gerekl� hukuk� �şlemler başlatılır ve tak�p ed�l�r. Çocuk h�zmet b�r�mler�ne yerleşt�r�lecek çocuğun dosyasında; sosyal
�nceleme raporu, varsa ac�l korunma kararı, bakım tedb�r� veya korunma kararı, sağlık, nüfus ve eğ�t�m durumuna
�l�şk�n b�lg� ve belgeler bulunur. Nak�l yolu �le kabul ed�lecek çocukların dosyasında ek olarak b�reysel uygulama
planı da bulunur.

ç) Çocuğa, yaşına ve gel�ş�m düzey�ne uygun olarak h�zmet�n amacı, hedef�, �şley�ş�, çocuğun hak ve
sorumlulukları �le �lg�l� ön b�lg�lend�rme yapılır, görüşmeler raporlaştırılır ve çocuğun dosyasında muhafaza ed�lmek
üzere kayıt altına alınır.

d) Çocuğun yerleşt�r�lmes�yle beraber genel sağlık kontrolü yaptırılır. Sonuçlar, sağlık dosyasında muhafaza
ed�l�r. Bakım tedb�r� kararı �le b�rl�kte sağlık tedb�r�ne hükmed�ld�ğ� hallerde öncel�kle sağlık tedb�r� uygulanır.

e) Kabulü yapılan her çocuk �ç�n sosyal çalışma görevl�s� görevlend�r�l�r.
f) Kabul aşamasında, nüfus kaydı �le f�z�ksel görünümü arasında bel�rg�n fark olduğu gözlemlenen çocukların

durumu, yaş tash�h� amacıyla görevl� ve yetk�l� mahkemeye b�ld�r�l�r. Bu konuda mahkemece karar ver�l�nceye kadar
çocuk, f�z�ksel görünümüne ve gel�ş�m�ne uygun b�r�me yerleşt�r�l�r.

g) Can güvenl�ğ� r�sk� bulunan, haklarında g�zl�l�k kararı alınmış veya mahkeme kararı �le ebeveyn� �le k�ş�sel
�l�şk�s� kısıtlanmış çocuklar �le koruyucu a�le h�zmet�nden faydalandırılan çocuklar har�ç olmak üzere, kuruluş
bakımında bulunan çocukların a�les�n�n veya akraba çevres�n�n olduğu �lde/h�zmet bölges�nde bakılmaları sağlanır.
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ğ) Çocuğun durumuna uygun çocuk h�zmet b�r�m�n�n �lde olmaması hal�nde, durumu h�zmet bölges�ndek�
kuruluşlardan b�r�ne yerleşt�r�lmek üzere değerlend�r�l�r. Çocuğun durumuna uygun çocuk h�zmet b�r�m�n�n h�zmet
bölges�nde bulunmaması hal�nde, çocuk hakkında hazırlanacak sosyal �nceleme raporunu ve kurul kararını �çeren
dosyası �le b�rl�kte İl Müdürlüğünce Bakanlıktan tert�p taleb�nde bulunulur. Bakanlık kararı doğrultusunda gerekl�
�şlem tes�s ed�l�r.

h) İl müdürlükler�, kabulü yapılan çocuklardan tert�p/nak�l sürec�nde gec�kmes�nde sakınca bulunan ac�l tedav�
�ht�yaçları, eğ�t�m ve öğret�m gereks�n�mler�, hukuk�, adl� zorunlulukları veya k�ş�sel güvenl�k tehd�tler� ve benzer�
durumlarda, çocuğun yararına uygun önlemler� derhal alarak �lg�l� k�ş� ve kurumlarla �ş b�rl�ğ� �ç�nde gerekl�
çalışmaları yürütür.

(4) Kapas�te ya da çeş�tl� nedenlerle a�les�n�n veya akraba çevres�n�n olduğu �l dışındak� d�ğer �llere
tert�b�/nakl� yapılan çocukların, tekrar kend� �l�ne/h�zmet bölges�ne gelmes�ne �l�şk�n durumu aylık olarak İl
Müdürlüğünce değerlend�r�l�r. Tert�p/nak�l �steyen İl Müdürlüğünce �l�nde kapas�te boşluğu oluşması durumunda
çocuğun bulunduğu �l �le koord�nasyon sağlanarak öncel�kle bu çocuklarla kapas�ten�n tamamlanması sağlanır.
Bakanlıkça üç aylık per�yotlar hal�nde bu durumdak� çocukların değerlend�rmes� ve tak�b� yapılır.

(5) Çocukların b�r�mlere yerleşt�r�lmes�nde; aynı evde/yaşam b�r�m�nde kalacak yed� yaş ve üzer� çocuklarda
yaş farkının en fazla üç olması ve hemc�ns olması şartı aranır. Aynı evde/yaşam b�r�m�nde kalan çocukların tamamının
kardeş olması hal�nde, yaş ve c�ns�yet farkı şartı aranmaz. Farklı kardeş grubundan çocuklar olması hâl�nde, sadece
aynı c�ns�yet grubunda olan çocuklar b�r arada kalab�l�r.

(6) İl değerlend�rme kurulu tarafından ps�kososyal desteğe �ht�yaç duyduğuna karar ver�len çocuklar, öncel�kle
bakım z�nc�r� �ç�ndek� �ht�sas kuruluşlarından h�zmet alır. H�zmet bölges� �ç�nde uygun �ht�sas kuruluşu bulunmaması
hal�nde bu çocuklar d�ğer h�zmet bölgeler�ndek� �llerde yer alan, durumlarına uygun kuruluşa tert�p/nak�l ed�l�r.

(7) Bakanlık tarafından çocuk bakım kuruluşları arasında, çocukların korunma altına alınma nedenler�ne, yaş
ve c�ns�yet durumları �le ps�kososyal destek �ht�yaçlarına göre ülke genel�ne h�zmet vermek üzere �ht�saslaşma yapılır.
İht�saslaşma alanlarına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

Tert�p ve nak�l �şlemler�
MADDE 26- (1) Çocuğun yüksek yararı gözet�lerek eğ�t�m, sağlık, güvenl�k ve benzer� zorunlu haller dışında

�ller arası tert�p ve nak�l �şlemler�ne yer ver�lmemes� esastır.
(2) İl �ç�ndek� tert�p ve nak�ller çocuğa h�zmet veren kuruluşun tekl�f�, �l değerlend�rme kurulunun kararı ve �l

müdürlüğünün onayı �le gerçekleşt�r�l�r. İller arası tert�p ve nak�ller Bakanlığın yetk�s�nded�r.
(3) H�zmet bölges� �ç�ndek� tert�p ve nak�ller çocuğun kaldığı kuruluşun taleb�, �l değerlend�rme kurulu kararı,

�l müdürlüğünün tekl�f� ve Bakanlığın onayı �le yapılır.
(4) H�zmet bölgeler� arasındak� tert�p ve nak�ller, çocuk hakkındak� tedb�r kararını, çocuk hakkında

hazırlanacak sosyal �nceleme raporunu, çocuğun bakım altında bulunduğu kuruluşun tekl�f�n� ve �l değerlend�rme
kurulu kararını �çeren dosya �le b�rl�kte Bakanlıktan talep ed�l�r. Bakanlık kararı doğrultusunda gerekl� �şlem tes�s
ed�l�r.

(5) Eğ�t�m veya sağlık nedenler� �le yapılacak �ller arası tert�p ve nak�ller, çocuğun eğ�t�m veya sağlık
durumunu gösteren belgeler hazırlanarak sosyal �nceleme raporu veya �l değerlend�rme kurulu kararı aranmaksızın
�ller arası koord�nasyonla gerçekleşt�r�l�r ve tert�p veya nakl� talep eden �l müdürlüğü tarafından Bakanlığa b�lg� ver�l�r.

(6) Koruyucu a�le yanına yerleşt�rme veya evlat ed�nd�rme gerekçes�yle yapılacak nak�l �şlemler� �ller arası
koord�nasyonla gerçekleşt�r�l�r ve Bakanlığa b�lg� ver�l�r.

(7) Çocuğun yararını gerekt�ren ac�l hallerde Bakanlıkça resen tert�p veya nak�l �şlem� yapılab�l�r.
(8) Çocuk bakım kuruluşundan �z�ns�z ayrılan ve bu durumu devam eden çocuklar �ç�n nak�l talep ed�lemez.
(9) Tert�p veya nak�l talep ed�len çocuklar hakkında başka b�r �l müdürlüğünden �stenen sosyal �nceleme

raporları, �lg�l� �l müdürlüğünce en geç 15 gün �ç�nde hazırlanır ve talep eden �l müdürlüğüne gönder�l�r.
(10) Refakats�z çocukların nak�ller� �ller arası koord�nasyon �le yapılır. Sosyal �nceleme raporu ve �l

değerlend�rme kurulu kararı aranmaz. İl müdürlüğünce çocuğun hang� tar�hte ve hang� �le nak�l ed�leceğ� �le �lg�l�,
ayrıldığı ve nak�l ed�leceğ� �l göç �dares� müdürlükler�ne b�lg� ver�l�r.

(11) Bu madden�n beş�nc�, altıncı ve yed�nc� fıkralarında sayılan �şlemlerde tert�p ve nak�l �şlemler�n�n aynı
h�zmet bölges� �çer�s�nde yapılması şartı aranmaz.

(12) Bakım z�nc�r�, h�zmet bölges� ve �ht�saslaşma kapsamında yapılacak tert�p ve nak�l �şlemler�ne �l�şk�n
hususlar Bakanlıkça bel�rlen�r. Tert�p ve nak�le �l�şk�n d�ğer hususlar �lg�l� mevzuata ve Bakanlığın tal�matlarına uygun
olarak yürütülür.

Tedb�r kararları uygulama planı ve raporu
MADDE 27- (1) Mahkemece hakkında korunma veya bakım tedb�r kararı ver�len çocukların demograf�k

b�lg�ler�, gel�ş�m özell�kler�, �lg�ler�, �stekler� ve yetenekler� göz önünde bulundurularak tedb�r kararı ver�len her
çocuğa özgü uygulama planı hazırlanır.

(2) Uygulama planı çocuğun kabulünden �t�baren en geç on gün �ç�nde, tedb�r� uygulayan sosyal çalışma
görevl�s� tarafından, �lg�l� mahkemeye veya çocuk hâk�m�n�n onayına sunulur. Uygulama planı süreç �çer�s�nde gerek
görülmes� hal�nde aynı usulle güncelleneb�l�r.
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(3) Uygulama planında; çocuğun a�le ve sosyal çevre �l�şk�ler�n�n güçlend�r�lmes� �le eğ�t�m, sağlık ve gel�ş�m
süreçler�n�n tak�b�ne �l�şk�n hedefler gözet�lerek çocuğun kend�s�, a�les�, sosyal çevres� ve d�ğer �lg�l� kurum ve
k�ş�lerle yapılacak meslek� çalışma takv�m� yer alır.

(4) Uygulama planı uyarınca, çocuğa yönel�k yürütülen çalışmalar, elde ed�len sonuçlar, ulaşılamayan hedefler
�le hedeflere ulaşılamama nedenler� sosyal çalışma görevl�s� tarafından, çocukla �lg�l� personel�n, çocuğun, a�les�n�n ve
yakınlarının görüşler� de alınarak değerlend�r�l�r ve sonuçları tedb�r uygulama raporu olarak �lg�l� mahkemeye üçer
aylık dönemler hal�nde b�ld�r�l�r.

(5) Uygulama raporunda çocuk hakkında alınmış koruyucu ve destekley�c� tedb�r kararının kaldırılmasının
veya değ�şt�r�lmes�n�n yanı sıra çocuğun velayet�n�n sınırlandırılması, kaldırılması, değ�şt�r�lmes�, çocukla k�ş�sel �l�şk�
tes�s� kurulması ya da çocuğa yasal olarak bakmakla yükümlü k�ş�lere nafaka davası açılması g�b� çocuğa özgü
tedb�rler de değerlend�r�l�r. Gerekl� görülmes� hal�nde üçer aylık süre beklenmez. Bu fıkra kapsamındak� �şlemler
öncel�kle çocuk mahkemes�nden talep ed�l�r.

(6) Koruma ve bakım altında bulunan çocuk hakkında �lg�l� b�r�m tarafından ayrıca en az altı ayda b�r kez
sosyal �nceleme raporu hazırlanır ve gerekt�ğ�nde güncellenerek Bakanlık tarafından bel�rlenen d�ğer standart formlar
�le b�rl�kte çocuğun dosyasında muhafaza ed�l�r.

Ps�kososyal destek h�zmet�
MADDE 28- (1) Ps�kososyal destek h�zmetler� çocuğun, öncel�kle a�le bütünlüğü �ç�nde sosyal uyumunun

sağlanmasına, korunmasına ve desteklenmes�ne yönel�k b�r anlayışla planlanır ve uygulanır.
(2) Ps�kososyal destek sürec� her çocuk �ç�n ayrı ayrı değerlend�r�l�r. Çocukların b�reysel farklılıkları ve

�ht�yaçları d�kkate alınarak ps�kososyal destek programı oluşturulur ve meslek� müdahale süreçler� bu program
çerçeves�nde yapılandırılır.

(3) A�le ve çocuğun ayrı �llerde �kamet etmeler� hal�nde ps�kososyal destek programının uygulanmasında �ller
arasında koord�nasyon sağlanır. Bu programların uygulanması ve sonuçları düzenl� olarak �zlen�r ve değerlend�r�l�r.

(4) Çocukların meslek ed�nmeler�, b�lg� ve becer� kazanmaları �le okul başarılarının artırılması amacıyla ders
ve kurs programları planlanır. Çocukların �stek ve yetenekler� d�kkate alınarak bu kurslarda akt�f görev ve sorumluluk
almaları sağlanır.

(5) Çocukların görüşler� d�kkate alınarak müz�k, spor, t�yatro, res�m ve d�ğer etk�nl�klerden, kamu kurum ve
kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek kurslardan yararlandırılmaları sağlanır. Çocukların
katılacakları kurslar, kuruluş koord�nasyon kom�syonunca çocukların �lg�ler� ve yetenekler� d�kkate alınarak bel�rlen�r.
Her çocuğun en az b�r faal�yete akt�f katılması ve sorumluluk alması sağlanır.

(6) Salgın hastalık, kr�z, afet durumlarında çocukların �ht�yaçlarına uygun her türlü tedb�r alınır.
İz�n ve z�yaret
MADDE 29- (1) Çocukların a�les�, yakınları veya gönüllü k�ş�ler �le uygun görülecek d�ğer k�ş�lere ne kadar

süre �le �z�nl� ver�leceğ� ve k�mlerle görüştürüleceğ�, çocuk hakkında ver�lm�ş koruyucu ve destekley�c� tedb�r kararı
�le k�ş�sel �l�şk� tes�s� hakkında ver�len mahkeme kararları göz önünde bulundurularak yapılacak sosyal �nceleme
doğrultusunda kuruluş koord�nasyon kom�syonu tarafından bel�rlen�r. Çocuklar gönüllü k�ş�lere, mülk� �dare am�r�
onayı alınarak �z�nl� ver�l�r. Çocukların �z�n durumları nöbet dosyasında da bulundurulur.

(2) Gerekt�ğ�nde çocuğun yüksek yararı doğrultusunda sosyal �nceleme raporu hazırlanarak �lg�l� mahkemeden
çocuk ve a�le üyeler� arasındak� k�ş�sel �l�şk�n�n kaldırılması, sınırlandırılması veya daha önce bu konuda ver�lm�ş olan
kararlar �le �lg�l� yen�den düzenleme talep ed�leb�l�r.

(3) Çocuklara ps�kososyal destek programını aksatmayacak şek�lde b�r yıl �ç�nde fasılalı ya da fasılasız olarak
altmış güne kadar �z�n ver�leb�l�r. Çocukların a�le bağlarının güçlend�r�lmes� amacıyla, �ht�yaç duyulması hal�nde, bu
süre otuz güne kadar uzatılab�l�r. İz�n dönüşü çocuk ve a�les�yle �z�n dönem�ne �l�şk�n görüşme yapılır, raporlanır ve
dosyasında muhafaza ed�l�r.

(4) Çocuğun h�zmet b�r�m�nden �z�ns�z ayrılması hal�nde, en kısa sürede kolluk kuvvetler�ne, İl Müdürlüğüne,
�lg�l� mahkemeye, yasal tems�lc�s�ne ve çocuğun güvenl�ğ�ne ya da yüksek yararına aykırı olmadığı durumlarda
vas�s�ne veya a�les�ne b�lg� ver�l�r.

(5) Yapılan araştırma sonucu yasal tems�lc�s�/akrabaları yanında olduğu tesp�t ed�len veya �z�n süres� b�t�m�nde
kuruluşa tesl�m ed�lmeyen çocuklar kuruluşa döndürülünceye veya farklı b�r h�zmet model�nden yararlandırılıncaya
kadar �şlem� devam eden çocuk statüsünde değerlend�r�l�r, çocuk hakkında kolluk kuvvetler�ne yapılmış arama
b�ld�r�m� sonlandırılır. İşlem� devam eden çocuk statüsü en fazla üç ay devam eder. Koruyucu a�le ve evlat ed�nme g�b�
a�le odaklı h�zmetlerden yararlandırma sürec�ndek� çocuklar da bu statüde değerlend�r�l�r.

(6) Çocuğun �z�n süres�n�n b�t�m�nde bulunduğu h�zmet b�r�m�ne get�r�lmemes� hal�nde, �z�nl� ver�ld�ğ� k�ş�ye
yazılı tebl�gat yapılarak çocuğun derhal get�r�lmes� �sten�r. Get�r�lmeyen çocuk ve a�les� hakkında sosyal �nceleme
raporu hazırlanır. Bu raporda, bakım tedb�r� veya korunma kararının kaldırılması uygun görülen çocuk hakkında �lg�l�
mahkemeye başvurulur. Bakım tedb�r� veya korunma kararını gerekt�ren koşullar ortadan kalkmamışsa gerekl�
merc�lere başvurularak çocuğun b�r�me tesl�m� veya dönüşü sağlanır.

(7) Koruma ve bakım h�zmet�n� reddederek sıklıkla h�zmet b�r�m�nden �z�ns�z ayrılan ve gerçekleşt�r�len
çalışmalara karşın altı ay süreyle kend�s�ne ulaşılamayan ya da kend�s�nden haber alınamayan çocukların durumunun
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�lg�l� belgelerle b�rl�kte mahkemeye b�ld�r�lerek korunma veya bakım tedb�r kararının kaldırılmasına da�r mahkemeden
talepte bulunulur.

(8) Çocukların z�yaret ed�lmeler�, bu madden�n b�r�nc� fıkrası doğrultusunda, kuruluş müdürlüğü tarafından,
çocukların eğ�t�m ve ps�kososyal destek h�zmet�n� aksatmayacak şek�lde düzenlen�r. Z�yaretç�lere z�yaret günü, saat�
ve yer� b�ld�r�l�r. Z�yaret, gerekl� görülmes� hal�nde b�r refakatç� eşl�ğ�nde, uygun görülen yerde veya başka b�r sosyal
h�zmet b�r�m�nde gerçekleşt�r�l�r.

Günlük yaşam programı ve çocuğun hayata hazırlanması
MADDE 30- (1) Koruma ve bakım altına alınan çocukların kuruluşa kabulünden �t�baren hayata hazırlanması

konusunda gerekl� tedb�rler alınır. Bu konuda kuruluş müdürlüğünce aşağıda bel�rt�len konularda çalışmalar yürütülür:
a) Kuruluşun hafta �ç� ve hafta sonu günlük faal�yetler�n�, personel�n görev ve sorumluluklarını, her b�r çocuk

�ç�n b�reyselleşt�r�lm�ş olarak gün boyunca yapacakları faal�yetler�, faal�yetler�n başlangıç ve b�t�ş süreler�n� ve
uygulamada d�kkat ed�lecek hususları �çeren günlük yaşam programı hazırlanır.

b) Günlük yaşam programında; �l�n coğraf� konumundan kaynaklanan koşullar, mevs�mler, hafta sonu ve resm�
tat�ller d�kkate alınarak okul, kurs, etüt, �ş, sosyal ve kültürel faal�yet saatler�, kuruluştan çıkış ve kuruluşa dönüş
saatler� bel�rlen�r ve �lg�l� personele b�ld�r�l�r.

c) Programda, okula g�den çocuklar �ç�n kuruluşta bulundukları zaman d�kkate alınarak her gün en az üçer saat
etüt/k�tap okuma etk�nl�ğ� yapılması planlanır.

ç) Günlük yaşam programında, kuruluş müdürlüğünce her b�r faal�yet�n hang� personel tarafından ne zaman
yer�ne get�r�leceğ� açıkça bel�rt�l�r ve �lg�l� personele b�ld�r�l�r.

d) Programda yapılacak değ�ş�kl�kler mesa� saatler� �ç�nde müdürlük tarafından �let�ş�m panosunda duyurulur.
Mesa� saatler� dışında ve hafta sonlarında �se grup sorumlusu ve/veya nöbetç� am�r tarafından gerekçes� �le b�rl�kte
�let�ş�m panosunda duyurularak nöbet defter�ne �şlen�r.

e) Kuruluşta çalışan personel�n mesa�ler� çocukların kuruluşta oldukları zaman d�l�mler� d�kkate alınarak
düzenlen�r.

(2) Çocukların akadem�k, sport�f, sanatsal ve meslek� yetenek taramaları yapılır. Çocuklar �lg�, becer� ve
yetenekler�ne uygun olarak akadem�k, sport�f, sanatsal ve meslek� faal�yetlere yönlend�r�l�r, desteklen�r ve teşv�k
ed�l�r.

(3) Çocukların görüşler� ve yetenekler� d�kkate alınarak müz�k, spor, �zc�l�k, t�yatro, res�m ve d�ğer
etk�nl�klerden, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek kurslardan
yararlandırılmaları sağlanır. Bu kapsamda her çocuğun en az b�r yabancı d�l öğrenmes�, müz�k alet� kullanması ve en
az b�r spor dalına akt�f katılımı ve sorumluluk alması sağlanır. Çocukların katılacakları kurslar, kuruluş koord�nasyon
kom�syonunca çocukların �lg� ve yetenekler� doğrultusunda bel�rlen�r.

(4) Çocukların sorumluluk b�l�nc�n�n gel�şmes� ve toplumsal yaşama hazırlanmaları amacıyla yaşına ve
f�z�ksel gel�ş�m�ne uygun olarak;

a) Yemek yapma, sofra hazırlama, ortak yaşam alanlarının tert�p ve düzen�n� sağlama, genel tem�zl�k, alışver�ş
yapma g�b� konularda kuruluş �şley�ş�ne katılmaları yönünde sorumluluk almaları sağlanır.

b) D�n�, m�ll� ve örf� gün ve haftaların n�tel�ğ�ne uygun etk�nl�k ve programlara katılımı sağlanır.
(5) Çocuklardan yaş, c�ns�yet, f�z�ksel, z�h�nsel ve duygusal gel�ş�mler� �le sosyal durumları koord�nasyon

kurulu tarafından uygun görülenlere, çocukların serbest zamanlarında, kuruluş müdürlüğünün uygun göreceğ� süre ve
koşullarda günlük �z�n ver�leb�l�r.

(6) Topluma açık mekanlarda uygun davranış gel�şt�rmeler� amacıyla çocukların toplu taşıma araçlarını
kullanmaları sağlanır. Çocuklar cam� ve benzer� �badet yerler�, şeh�tl�k, müze, lokanta, resm� kurumlar, kamp,
kütüphane g�b� yerlere götürülür ve bu mekanlarda çocuklara nasıl davranmaları gerekt�ğ� konusunda b�lg�lend�rme
yapılır. Çocukların yaşam becer�ler�n� deney�mleyerek öğrenmeler� konusunda programlar düzenlen�r.

(7) Çocukların bakım sonrası yaşam sürec�nde, �ht�yaç duyacakları konularda farkındalıklarının artırılması
yönünde f�nansal okuryazarlık, bütçe planlama, ev ekonom�s� ve tasarruf, �ş hayatı ve hukuk konularında 15 yaşından
�t�baren eğ�t�mler almaları konusunda programlar hazırlanır.

(8) Çocukların kuruluş �ş ve �şley�ş�ne katılımını düzenleyen plan, kuruluş koord�nasyon kom�syonu tarafından
aylık hazırlanır. Kuruluş müdürünce onaylanan program nöbetç� personel dah�l sorumlu bütün personele ve çocuklara
b�ld�r�l�r.

Çocukların eğ�t�m� �le �ş ve meslek ed�nd�r�lmeler�
MADDE 31- (1) Çocukların öncel�kle akadem�k becer�ler� desteklen�r, �ş ve meslek ed�nmeler�ne yönel�k

uygun eğ�t�m programlarına katılımı sağlanır.
(2) Örgün eğ�t�m�ne devam edemeyen ya da zorunlu eğ�t�m�n� tamamlamamış olan çocuklar, zorunlu eğ�t�m�

tamamlamaları �ç�n desteklen�r. Bunun yanı sıra çocuklar �lg� ve yetenekler� doğrultusunda uygun meslek alanlarında
öğren�m görmeler� ve meslek ed�nmeler� �ç�n M�llî Eğ�t�m Bakanlığına bağlı meslek� eğ�t�m merkezler�ne yönlend�r�l�r
ve tak�b� yapılır.

(3) İk�nc� fıkra kapsamında meslek� eğ�t�m merkez�ne devam etmeyen ve yasal olarak çalışma yaşının
üzer�nde olan çocuklar, �ş ve meslek sah�b� olab�lmeler� �ç�n kamu veya özel �ş yerler�nde �lg�l� mevzuat kapsamında
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çalışab�l�r.
(4) Öğren�me devam eden çocukların görüşler� de alınarak b�lg� ve becer�ler�n� gel�şt�rme, ps�kososyal

gel�ş�mler�n� destekleme, boş zamanlarını değerlend�rme ve �ş/meslek hayatı konusunda tecrübe ed�nmeler� amacıyla;
eğ�t�m ve öğret�mler�n� aksatmadan, sağlık ve güvenl�kler�n�, f�z�ksel, z�h�nsel, ahlak� ve sosyal gel�şmeler� �le
ekonom�k �st�smara uğramalarını engelley�c� tedb�rler de alınarak tat�l ve boş zamanlarında İş Kanunu kapsamında
bel�rlenen yaş kr�terler� d�kkate alınarak kuruluş �dares�nce uygun görülen �ş yerler�nde �lg�l� mevzuat kapsamında
çalıştırılab�l�r.

(5) Çalışan çocuklara harçlıkları tam olarak ver�l�r. Öğle veya akşam yemeğ�n� h�zmet b�r�m�nde yeme �mkânı
olmayan çocuklara harçlıkları b�r kat artırılarak ver�l�r.

Ödül ve sınırlamalar
MADDE 32- (1) Ödül ve sınırlamalar, çocukların ps�koloj�k ve sosyal gel�ş�m�n� olumlu yönde etk�leyecek

şek�lde yapılır. Çocuğun ödüllend�r�lmes� veya sınırlanmasına yönel�k grup/ev sorumlusu tarafından yapılan tekl�f,
kuruluş koord�nasyon kom�syonunca değerlend�r�l�r.

(2) Eğ�t�m-öğret�m dönemler� sonunda teşekkür belges� alan çocuklara b�r harçlık tutarı, takd�r belges� alan
çocuklara ve en az �l düzey�nde ve resm� olarak düzenlenen akadem�k, sosyal, kültürel, sanatsal, sport�f etk�nl�klerde
ve yarışmalarda dereceye g�ren çocuklara �k� harçlık tutarı kadar ödül ver�l�r. Bu kapsamda ayrıca gez� veya sosyal
akt�v�teler de düzenleneb�l�r.

(3) Günlük yaşam kurallarına aykırı davranmayı alışkanlık hal�ne get�ren çocuklara ps�koloj�k ve sosyal
gel�ş�m�n� olumsuz etk�lemeyecek b�ç�mde sosyal, kültürel, sanatsal ve sport�f etk�nl�klere katılım �le �z�n kullanımına
�l�şk�n sınırlamalar uygulanab�l�r. Kasten k�ş� veya eşyalarda madd� ve/veya manev� zarara sebeb�yet veren çocukların
b�r aylık harçlığından, kuruluş koord�nasyon kom�syonu tarafından takd�r ed�lecek oranda kes�nt� yapılır. Kes�nt� tutarı
harçlık tutarının 3/4’ünü aşamaz.

(4) Ödül ve sınırlamalar ayda b�r, yılda �se dört defadan fazla olamaz.
(5) Ödül ve sınırlamalar çocuğa yazılı olarak b�ld�r�l�r. Sınırlamalar d�ğer çocuklara duyurulmazken,

ödüllend�rmeler d�ğer çocukların da bulunduğu ortamda çocuğu onurlandıracak şek�lde açıklanır.
Tedb�r kararlarının uzatılması, değ�şt�r�lmes� ve kaldırılması
MADDE 33- (1) Korunma kararı genel olarak çocuk reş�t olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma

kararına neden olan şartların ortadan kalkması hal�nde, �l değerlend�rme kurulunun öner�s� üzer�ne mahkemece çocuk
reş�t olmadan önce kaldırılab�leceğ� g�b� reş�t olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla korunma kararının
devamı hususunda karar ver�leb�l�r.

(2) 2828 sayılı Kanunun 24 üncü maddes� ve 5395 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n �lg�l� hükümler�nce tedb�r
kararına neden olan şartların ortadan kalkması veya değ�şmes� hal�nde çocuğun gel�ş�m�, eğ�t�m durumu, sağlık
durumu, engell�l�k durumu ve d�ğer �ht�yaçları göz önünde bulundurularak hazırlanacak sosyal �nceleme raporu �l
değerlend�rme kurulu tarafından değerlend�r�l�r ve ver�len karar doğrultusunda �l müdürlüğünce çocuğun
korunma/tedb�r kararının kaldırılması, değ�şt�r�lmes� veya uzatılması mahkemeden talep ed�l�r.

(3) Korunma/bakım tedb�r� kararlarının mahkemece kaldırılması �ç�n yapılan başvurularda çocuğun annes�,
babası veya yasal tems�lc�s� taraf olarak göster�l�r ve mahkemece ver�len karar ve kes�nleşme şerh� örneğ� çocuğun
dosyasında saklanır.

(4) Engel durumu neden�yle bakım tedb�r� kararı uzatılan çocukların engel durumuna uygun h�zmet sunan
kuruluşlara yerleşt�r�lmes� �ş ve �şlemler� Bakanlıkça yapılır.

(5) Korunma/tedb�r kararının uzatılması süreçler� çocuğun reş�t olmasına b�r yıl kala değerlend�r�l�r ve bu
değerlend�rme sonucuna göre gerekl� �şlemler tes�s ed�l�r.

(6) Eğ�t�m ve öğret�me devam edeb�lmes� amacıyla korunma/tedb�r kararının uzatılması mahkemeden talep
ed�len çocuklar, haklarında mahkemece karar ver�l�nceye kadar bulundukları kuruluşta kalmaya devam eder.

(7) Korunma kararı kalkmış ancak g�decek yer� olmayan gençler, kuruluş müdürünün tekl�f�, �l değerlend�rme
kurulu kararı ve �l müdürünün onayı �le kuruluşta b�r yıla kadar h�maye/m�saf�r ed�leb�l�r. H�maye/m�saf�r onayında
gençler�n hang� sebeplerle, ne kadar süre ve hang� koşullarda kalacağı bel�rt�l�r. İl değerlend�rme kurulu tarafından
uygun görülmes� hal�nde �mkanlar ölçüsünde bu süre uzatılab�l�r. Bu çocukların emek karşılığı �aşe, �bate ve
harçlıkları h�zmet b�r�m�nce karşılanmak kaydıyla çocuk bakım kuruluşunda çalışmaları da sağlanab�l�r. Olumsuz
tutum ve davranışlar serg�leyen ya da �ş hayatına katılmak �stemeyen çocukların durumu kuruluş koord�nasyon
kom�syonu tarafından yen�den değerlend�r�l�r.

(8) Korunma kararı kalkmış ancak g�decek yer� olmayan ve bu madden�n yed�nc� fıkrası kapsamında barınma
�ht�yacı karşılanamayan çocuklara �mkanlar ölçüsünde İl Müdürlüğü tarafından destek olunur.

(9) Altı aydan fazla süre �le kuruluştan �z�ns�z ayrılmış ve bu süre zarfında kend�s�ne ulaşılamamış çocukların
durumları kuruluş tarafından değerlend�r�lerek hazırlanacak meslek� raporlar doğrultusunda kuruluş müdürünün tekl�f�
ve �l değerlend�rme kurulunun uygun görüşü �le b�rl�kte �l müdürlüğü tarafından mahkemeye b�ld�r�lerek çocuk
hakkında ver�lm�ş tedb�r kararının kaldırılması talep ed�leb�l�r.

(10) Çocukların tutukluluk veya hükümlülük durumu neden�yle bakım tedb�r� veya korunma kararının f��len
uygulanamaması hal�nde, çocuğun kayıtlı olduğu �l�n �l müdürlüğünce mahkemeden tedb�r�n değ�şt�r�lmes� veya
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kaldırılması talep ed�l�r. Tutukluluk/hükümlülük süres� b�ten çocuklar hakkında çocuğun tutuklu/hükümlü olduğu �l�n
�l müdürlüğünce koruyucu ve destekley�c� tedb�r durumu yen�den değerlend�r�l�r.

Çocuğun kuruluştan ayrılışı ve bakım sonrası hayata hazırlanması
MADDE 34- (1) Çocuğun koruma altına alınmasını gerekt�ren haller�n ortadan kalkması, çocuğun koruyucu

a�le/evlat ed�nd�rme h�zmet�nden yararlandırılması veya reş�t olması hal�nde ayrılış planı hazırlanarak ayrılış �şlem�
gerçekleşt�r�l�r.

(2) Çocuğun korunma/tedb�r kararının kalkması hal�nde yapılacak �şlemler şunlardır:
a) Ayrılış planı, çocuk, a�le ve yakınlarının katılımı �le hazırlanır. Çocuk, a�le ve yakınları ayrılış sonrasında

sağlanacak h�zmetler hakkında b�lg�lend�r�lerek �ş b�rl�ğ�ne katılımları teşv�k ed�l�r.
b) A�les�n�n veya yakınının yanına döndürülen çocukların �kamet ett�kler� �ldek� �l müdürlüğünce en az b�r yıl

düzenl� aralıklarla �zlenmes� ve �ht�yaçlarına göre d�ğer tedb�rler �le desteklenmes� sağlanır.
c) İht�saslaştırılan kuruluşlardan h�zmet alan çocuğun ps�kososyal destek h�zmet�n�n tamamlanıp

tamamlanmadığına, çocuğun tak�b�n� yapan sosyal serv�ste görevl� sosyal çalışma görevl�s�n�n de katıldığı kuruluş
koord�nasyon kom�syonunun tekl�f� üzer�ne �l değerlend�rme kurulu tarafından karar ver�l�r. Bu çocuklardan bakım
tedb�r�n�n veya korunma kararının devamına �ht�yaç duyulan çocukların durumları değerlend�r�l�r ve �l değerlend�rme
kurulu tarafından uygun sosyal h�zmet model� veya yerleşt�r�leceğ� çocuk h�zmet b�r�m� bel�rlen�r.

(3) Çocuğun koruyucu a�le/evlat ed�nd�rme h�zmet�nden yararlandırılarak ayrılması hal�nde çocukla �lg�l� her
türlü �ş ve �şlem �le çocuğun a�le yanında �zlenmes�, çocuğun h�zmetten yararlandırıldığı �l�n �l müdürlüğü tarafından
gerçekleşt�r�l�r.

(4) Reş�t olarak ayrılacak çocuklara �l�şk�n;
a) Çocuğun toplumsal hayata hazır olma durumuna yönel�k değerlend�rme, reş�t olmasına �k� yıl kala yapılarak

bu süreç �çer�s�nde çocuk �ç�n bel�rlenen plan dah�l�nde toplumsal yaşama ve �st�hdam hayatına hazırlık çalışmaları
tamamlanır. Ayrılış planı çocuk, a�le ve yakınlarının katılımı �le hazırlanır.

b) Reş�t olarak ayrılan çocuğun dosyası bakım sonrası rehberl�k ve �zleme kapsamında değerlend�r�lmek üzere
�l müdürlüğüne gönder�l�r.

c) Çocuğun �kamet ett�ğ� �l müdürlüğünce görevlend�r�lecek bakım sonrası rehberl�k ve �zleme görevl�s� �le
çocuğun ayrıldığı kuruluş koord�nel� olarak çalışır.

ç) Çocuğun bakım sonrası rehberl�k ve �zleme �le toplumsal destek kapsamında yen� yaşantısına uyumu ve
�ht�yaç duyacağı konulara yönel�k çalışmalar k�ş�n�n rızası �le en az b�r yıl süreyle yapılır.

(5) Koruma ve bakım tedb�r� kararı sona ererek reş�t olarak ayrılan gençlere 2828 sayılı Kanunun ek 1 �nc�
maddes�ndek� �st�hdam hakkı, bu hakkı kullanma süres� �le hak sah�b�n�n k�mler olab�leceğ�n� gösteren ve Bakanlık
tarafından hazırlanan belge, �mzalamaları �ç�n sunulur. İk� nüsha olarak hazırlanıp sunulan belgen�n �mzalanması
hal�nde b�r örneğ� �lg�l�ye ver�l�r; b�r örneğ� dosyasına konulur.

(6) Refakats�z çocukların kurumdan ayrılışı ve ayrılış neden�, çocuğun ayrıldığı kuruluşun bulunduğu �l göç
�dares� müdürlüğüne yazılı olarak b�ld�r�l�r.

S�v�l toplum kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� ve gönüllü h�zmetler
MADDE 35- (1) Sosyal h�zmetlere �l�şk�n faal�yetler Devlet�n denet�m ve gözet�m�nde s�v�l toplum kuruluşları

�le halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak b�r bütünlük �ç�nde yürütülür.
(2) Bakım ve korunma altındak� çocukların ps�kososyal �ht�yaçları, sosyal yaşam etk�nl�kler�, eğ�t�m, sağlık ve

d�ğer �ht�yaçları g�b� hayata hazırlanmalarına yönel�k çalışmalara gönüllü olarak katkıda bulunmak �steyen gerçek ve
tüzel k�ş�ler/kuruluşlar ve s�v�l toplum örgütler�n�n talepler�, �l müdürlüğünce gerekl� araştırma ve değerlend�rme
yapıldıktan sonra mülk� �dare am�r�n�n onayı alınmak suret� �le gerçekleşt�r�l�r. Taleb� uygun bulunanlar gönüllü olarak
kabul ed�l�r.

(3) İş b�rl�ğ� �le yürütülen tüm faal�yetler mahrem�yet, g�zl�l�k ve k�ş�sel ver�ler�n korunması �lkeler� �le
çocuğun üstün yararı gözet�lerek uygun şek�lde yürütülür.

(4) Bu madde kapsamında gerçek ve tüzel k�ş�ler �le yapılan �ş b�rl�kler� ve gönüllü faal�yetler Bakanlık b�l�ş�m
s�stemler�ne �şlen�r ve Bakanlık yapacağı çalışmalarda bu ver�lerden yararlanır.

(5) Gönüllü h�zmetler Bakanlık tarafından bel�rlenecek usul ve esaslar kapsamında yürütülür.
Hukuk� �şlemler
MADDE 36- (1) Çocukların velayet, vesayet, kayyım, nafaka, k�ş�sel �l�şk� tes�s� ve benzer� hukuksal �şlemler�

hak kaybına mahal ver�lmeks�z�n başlatılır.
(2) Durumu hukuk� �nceleme ve müdahale gerekt�ren çocuklar, h�zmet b�r�m� müdürlüğünce derhal

cumhur�yet başsavcılığına, kolluk kuvvetler�ne ve �l müdürlüğüne b�ld�r�l�r. Adl� �şlem sürec�nde çocuğun durumuna
uygun �ht�saslaştırılmış h�zmet b�r�m�ne nak�l durumu değerlend�r�l�r.

(3) Bu madde kapsamındak� �ş ve �şlemler �l müdürlüğü koord�nes�nde çocuğun kaldığı h�zmet b�r�m� �le �l
müdürlükler�ndek� hukuk b�r�m� tarafından tak�p ed�l�r ve yürütülür.

(4) Bu Yönetmel�k kapsamında çocuklara yönel�k h�zmet veren kuruluşlarda ve koruyucu a�le yanında kalan
çocukların eğ�t�mler� �le hayat veya beden bütünlükler�n�n korunması, toplum sağlığının korunması açısından zorunlu
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olan hâllerde vel� veya vas�ye a�t yetk�ler İl Müdürü veya yetk�lend�rd�ğ� personel tarafından kullanılır. Yapılan �ş ve
�şlemler hakkında vel� veya vas�ye derhâl b�lg� ver�l�r.

(5) Çocuğun üstün yararının gerekt�rd�ğ� durumlarda �lg�l� mevzuatınca a�le onayının alınmasına �l�şk�n şart
aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mal� Hükümler

Harçlıklar
MADDE 37- (1) Çocuklardan �lköğret�m 1-4 üncü sınıfa devam edenlere 800, �lköğret�m 5-8 �nc� sınıfa

devam edenlere 1200, ortaöğret�m kurumu ve deng� okula devam edenlere 1800, yükseköğret�me devam edenlere
2500 gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı �le çarpımı sonucu elde ed�lecek tutarda, aylık olarak, h�çb�r kes�nt�
yapılmaksızın harçlık öden�r.

(2) Harçlıkların ödenmes�nde aşağıdak� esaslar göz önünde bulundurulur:
a) Öğren�me devam edenler�n kred� veya burs almaları hal�nde harçlıkları kes�lmez.
b) Tam gün öğren�m görüp yemekler�n� çocuk bakım kuruluşunda veya h�zmet b�r�m�nde yeme �mkânı

bulamayan çocuklara, öğren�m süres�nce harçlıkları b�r kat artırılarak ver�l�r veya okulda yemekhane h�zmet� ver�lmes�
hal�nde yemek ücret� Bakanlık tarafından karşılanır. Bu durumda yemek ücret� ödenen çocukların harçlıkları artırımlı
olarak ver�lmez.

c) Kuruluş koord�nasyon kom�syonu mar�fet�yle yapılan değerlend�rmede zorunlu nedenlerle öğren�me devam
etmed�ğ� tesp�t ed�len çocuklara, yaş grupları göz önüne alınarak bulunacakları öğren�m durumuna denk gelecek
m�ktarda harçlık ver�l�r. Zorunlu nedenler dışında örgün eğ�t�me devam etmeyen çocukların harçlıkları yüzde ell�
kes�nt�l� öden�r.

ç) M�saf�r çocuk statüsündek� çocukların harçlıkları kayıtlı bulundukları h�zmet b�r�m� müdürlüğü tarafından
ver�l�r.

d) İz�ns�z ayrılan çocuklara �z�ns�z bulunduğu günler �ç�n harçlık tahakkuk ed�lmez.
e) Harçlıklar çocuklara grup/ev sorumlusu tarafından çocukların durumu, �ht�yaçları ve talepler� göz önünde

bulundurularak günlük, haftalık veya aylık olarak �mza karşılığı dağıtılır. Grup/ev sorumlusu tarafından �ht�yaca göre
çocuklar adına yapılan harcamalar, çocuğa b�r yıl �ç�nde ver�len harçlıkları �le varsa d�ğer gel�rler� ve g�derler� kayıt
altına alınır. Bu kayıtlar her türlü denet�mde göster�lmek üzere hazır bulundurulur.

f) Çocukların harçlık, maaş, m�ras, nafaka, bağış gel�rler� ve d�ğer ayn�/nakd� kazanımları veya d�ğer
gel�rler�nden tasarruf ett�kler� ya da meslek öğrenmek amacıyla b�r �ş yer�ne devam eden çocukların aldıkları
ücretlerden �ht�yaç fazlası olan m�ktar, çocuğun �steğ� doğrultusunda, çocuk adına kamu bankalarında açtırılan hesaba
aylık olarak yatırılır. Hesap açma ve para çekme �şlemler� kuruluş müdürlüğünce yetk�lend�r�lecek k�ş� ya da çocuğa
atanacak vas� veya kayyım tarafından gerçekleşt�r�l�r ve kayded�l�r. Kuruluş müdürlüğünce söz konusu hesaplar en az
üç ayda b�r denetlen�r ve denet�m evrakları saklanır.

g) Çocuk, h�zmet b�r�m�ne �lk defa kabul ed�lmes� �le b�rl�kte harçlığı hak eder ve harçlık o ay �ç�n tam olarak
ver�l�r.

ğ) Tedav�, sosyal ve sport�f etk�nl�kler �le kamp, gez�, nak�l ve benzer� nedenlerle �l dışına çıkan çocuklara, �l
dışında geç�receğ� her gün �ç�n 150 gösterge rakamının memur aylık katsayısı �le çarpımından elde ed�len tutarda ek
harçlık öden�r.

H�zmet�n yürütülmes�ne �l�şk�n g�derler
MADDE 38- (1) Çocuk bakım kuruluşu/h�zmet b�r�mler�nde h�zmet�n yürütülmes�ne ve k�ralamaya �l�şk�n

tüm g�derler Bakanlık tarafından gönder�len ödenekten karşılanır. Harcamalar, �lg�l� mevzuat ve bel�rlenen genel
esaslara göre yürütülür.

 (2) Çocuk ev�n�n k�ra, elektr�k, su, yakıt, b�na a�datı ve telefon g�derler� aylık toplam 18500 gösterge
rakamının memur aylık katsayısı �le çarpımından elde ed�lecek tutarı geçmemek üzere Bakanlık tarafından gönder�len
ödenekten karşılanır.

(3) Çocuk ev�nde kalan çocukların �aşe ve �bate g�derler�, çocuk başına aylık 4135 gösterge rakamı �le memur
aylık katsayısının çarpımı sonucu elde ed�lecek tutarı geçmemek üzere, hane halkına yapılacak transferler tert�b�nden
öden�r. Harcamalar çocuk evler� koord�nasyon merkez�n�n denet�m�nde, ev sorumlusu tarafından belge karşılığı
yapılır.

D�ğer g�derler
MADDE 39- (1) İldek� �kl�m koşulları d�kkate alınarak yazlık g�yecekler en geç mayıs ayında, okul kıyafetler�

�se en geç eylül ayında, kışlık g�yecekler en geç ek�m ayında Ek-1’de yer alan l�steye uygun olarak Bakanlıkça
gönder�len ödenekten çocukların �ht�yaç, �stek ve terc�hler� göz önünde bulundurularak alınır. İht�sas kuruluşlarında
anneler�yle b�rl�kte kalan bebekler�n �ht�yaçları ayrıca g�der�l�r.

(2) Çocukların Devlet ün�vers�teler�n� terc�h etmes� ya da tam burslu özel ün�vers�telere yerleşt�r�lmes� esastır.
Devlet okullarında veya ün�vers�te dah�l tüm özel okullarda ücrets�z veya tam burslu eğ�t�m ve öğret�me devam eden
çocukların eğ�t�m ve öğren�mler�ne �l�şk�n her türlü k�tap, kırtas�ye, araç, gereç, okul serv�s ücretler�, sınava g�r�ş
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ücretler� ve kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek kurs ve eğ�t�m programına �l�şk�n g�derler
�le d�ğer masrafları bütçe �mkanları dâh�l�nde Bakanlık tarafından gönder�len ödenekten karşılanır. Yurt dışı eğ�t�m
programları konusunda Bakanlık görüşü alınır.

(3) Çocukların tedav�, eğ�t�m-öğret�m ve benzer� nedenlerle geç�c� b�r süre �le �l �ç�, �l dışı veya yurt dışı
ulaşım, serv�s, günlük �aşe ve konaklama g�derler�, çocuklara yönel�k her türlü organ�zasyon, çocukların katılacakları
sosyal, kültürel, sanatsal ve spor etk�nl�kler� �le kamp ve gez�lere a�t g�derler bütçe �mkânları dah�l�nde Bakanlık
tarafından gönder�len ödenekten öden�r. 

(4) Çocukların öncel�kle kamu ve ün�vers�te hastaneler�nde tedav� ed�lmes� esastır. Tedav�n�n söz konusu
hastanelerde gerçekleşt�r�lemed�ğ�n�n belgelend�r�lmes� hal�nde, çocukların tedav�s� Sosyal Güvenl�k Kurumu �le
anlaşmalı özel hastanelerde yaptırılır. Sağlık harcamaları 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel
Sağlık S�gortası Kanunu hükümler� ve tab�p raporuna �st�naden �lg�l� ödenekten karşılanır. 

(5) Çocukların, her türlü tedav�, �laç, ortez, protez ve benzer� gereks�n�mler� tab�p raporuna �st�naden Bakanlık
tarafından gönder�len ödenekten karşılanır.

(6) M�saf�r çocukların yol g�derler� kayıtlı oldukları, �aşe g�derler� �se m�saf�r oldukları h�zmet b�r�m�
tarafından karşılanır.

(7) Çocuk evler�nde yapılan tüm harcamalar ev sorumlusu tarafından harcama belges� karşılığında yapılır ve
çocuk evler� koord�nasyon merkez� müdürü tarafından onaylanmış b�r defterde kayıt altına alınır. 

(8) Çocuk bakım kuruluşunda çalışan personele öğle öğününde ve vard�ya uygulanan çocuk bakım
kuruluşunda vard�yaya kalan personel�n çalışma süres� �çer�s�nde yer alan öğünler�nde yemek ver�l�r.

Bağışlar ve taşınır �şlemler�
MADDE 40- (1) Yapılan ayn� bağışlar �le ed�n�len taşınırların kayda alınmasında, kullanıma ver�lmes�nde ve

�zlenmes�nde 28/12/2006 tar�hl� ve 11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Taşınır Mal
Yönetmel�ğ�ne göre �şlem yapılır.

(2) Nakd� bağışlarda 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanununun 40 ıncı
maddes� hükümler� uygulanır.

(3) Çocukların sosyal gel�ş�mler�n� ve onurlarını zedeleyecek, duygusal ve ps�koloj�k sorunlara yol açacak
şek�lde, bağışçılar tarafından bağış dağıtılmasına �z�n ver�lmez.

Standart formlar
MADDE 41- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yürütülen �ş ve �şlemler �ç�n Bakanlık tarafından gel�şt�r�len

standart formlar kullanılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

B�l�ş�m s�stem� 
MADDE 42- (1) H�zmete �l�şk�n tüm ver�ler zamanında ve eks�ks�z olarak, s�steme ver� g�r�ş� yapmak üzere

yetk�lend�r�lm�ş personel tarafından b�l�ş�m s�stem�ne kayıt ed�l�r. H�zmetler�n gel�şt�r�leb�lmes� kapsamında
çocukların üstün yararı �lkes�ne uygun olarak araştırmalarda çocukların k�ş�sel b�lg�ler� g�zl� kalmak üzere b�lg�
s�stem�n�n kullanılmasına Bakanlıkça �z�n ver�leb�l�r.

Yetk� devr�
MADDE 43- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında Bakanlığın uhdes�nde bulunan �ş ve �şlemlere �l�şk�n yetk�ler,

gerek görülmes� hal�nde Genel Müdürlüğe, Val�l�ğe veya İl Müdürlükler�ne devred�leb�l�r.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına �l�şk�n hususlar yönerge/genelge �le düzenlen�r.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 44- (1) 28/11/1983 tar�hl� ve 18235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunmaya Muhtaç

Çocukların İş ve Meslek Sah�b� Olab�lmeler� İç�n İşyerler�nde Çalıştırılma Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k, 28/11/1983
tar�hl� ve 18235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunmaya Muhtaç Çocukların Tesp�t�, İnceleme Korunma
Kararlarının Alınması ve Kaldırılmasına İl�şk�n Yönetmel�k, 13/11/1995 tar�hl� ve 22462 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yet�şt�rme Yurtlarının Kuruluş ve İşley�ş�ne İl�şk�n Yönetmel�k, 7/1/1999 tar�hl� ve 23576 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sosyal H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme Kurumu Çocuk Yuvaları Yönetmel�ğ�, 5/10/2008 tar�hl�
ve 27015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk
Evler� Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�k ve 29/3/2015 tar�hl� ve 29310 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Çocuk Destek Merkezler� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut bakım personel�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nde çocuk bakım kuruluşunda/ h�zmet b�r�mler�nde

bakım personel� olarak çalışanlara 18 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası hükümler� uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 45- (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) ve (n) bend�, 5 �nc� maddes�, 25 �nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrası �le

26 ncı maddes�n�n on �k�nc� fıkrası yayımı tar�h�nden altı ay sonra,
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b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 46- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanı yürütür.
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