
Kamu kurum ve kuruluşlarının görevlileri ve 
her birey, risk faktörlerini sosyal hizmetler 
müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. 
 
Kendisine bildirilen kurum, olaylar hakkında gerekli 
araştırmayı derhâl yapmak zorundadır. 

Önleyici, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin 
yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan 
merkezi olarak; 
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı 
başkanlığında oluşturulacak birim, il ve ilçede 
ise valilik ve kaymakamlık başkanlığında 
oluşturulacak birimler sorumludur. 

İstismar ve şüphesinde 
başvurmanız gereken yerler 

    Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM)
 
    Üniversite hastanelerine bağlı 
    çocuk koruma merkezleri
 
    Aile Sosyal Politikalar İl, İlçe Müdürlüğü, 
    Sosyal Hizmet Merkezi
 
    Polis veya jandarma

Her ilde ve ilçede Çocuk İzlem Merkezleri 
(ÇİM) kurulmalı, amacına uygun işlemelidir. 

Türkiye’de sadece 28 ilde 31 ÇİM vardır. 

İstismara uğrayan çocuk için çocuk hâkimi 
tarafından danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık, 
barınma gibi koruyucu ve destekleyici tedbir 
kararı verilir. 

Çocuklar için 
adalet sağlanmalıdır 

Ceza davası çocuğun yaşadığı travmayı 
ağırlaştırmamalıdır. Soruşturma ve davalar 
öncelikli olarak ele alınmalı ve haksız 
gecikmeler yaşanmamalıdır.

Çocuğun ifadesi alınırken: 
Yargılama görevlilerinin haricinde 
konu üzerine eğitim almış profesyonel 
psikologlar olmalıdır. Çocuğa, kendi 
seçeceği bir yetişkin eşlik etmelidir.

*9 yaşındaki Yağmur, bu sürecin doğru 
uygulanmaması sonucu kendisini istismar 
eden kişi ile karşılaşacağı için kalp krizi 
geçirerek hayatını kaybetti.

Adil ve tarafsız bir yargılanma 
yapılmalıdır: 
Etkin, makul ve caydırıcı cezalandırılma 
sağlanmalıdır. Haksız indirimler evrensel 
haklar çerçevesinde sınırlandırılmalıdır. 
 
Çocuklar, aileleri ve tanıkları yıldırma, 
kısas ve çifte mağduriyetten 
korunmalıdır.

İdam ve hadım çözüm değildir. 
İstismarı durdurma baştan sona  

bütünlüklü bir süreçtir. 

Tüm bu hizmetler çocuğun yüksek yararı 
gözetilerek çocuk örselenmeden 
planlanmalıdır.

Cocuk 
istismarını 
önlemenin
adım adım 

yolları

.

Çocukları, fail kim olursa olsun, cinsel 
sömürü ve istismara karşı koruma ve 
o çocuklara yardım sağlama görevi 
devletindir. 18 yaşını doldurmamış her 
birey çocuktur. Kanuna dayalı akran 
hukuku geliştirilmesi şarttır.
 
#KaçÇocukİstismarEdildi? 
Çocuk koruma odaklı istatistik toplama ve 
analiz bilgi paylaşım sistemi oluşturulmalı 
ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
 
*Sadece Kanuni Hastanesi’nde 115, 
Bağcılar Hastanesi’nde 392 hamile çocuk 
olduğu ortaya çıktı. 
 

Erken uyarı için “Risk Tarama 
Formu” uygulanmalıdır 

Çocuklara ilişkin riskleri önceden fark 
etme ve gerekli yönlendirmelerle önleme 
çalışmaları yapılmalıdır. Sınıf öğretmeni, 
rehberlik öğretmeni, okul yönetimi ve 
sağlık birimleri risk faktörlerini düzenli 
olarak ilgili kurumlara bildirme, ön 
değerlendirmesini ve takibini yapmaktan 
sorumludur. 



Çocuk istismarını durdurmak için öncelikle 
istismar suçu oluşmadan önüne geçmek 

önemlidir. Herkes bu broşürde adı geçen 
tüm kurumlara çocukların yüksek yararı 

için neler yaptığını sorabilir  ve çocukların 
haklarının peşinde olabilir. Yasaların 

uygulanması ile ilgili bir ihlal, ihmal ya da 
zorluk yaşandığını düşünüyorsanız bize 

başvurun.

Kadınların özgürce yaşayıp çocukların 
gülmesi için sizleri de Kadın Meclisleri ile 

bütünlüklü bir mücadeleye davet ediyoruz.

*Broşür Uluslararası Lanzarote Sözleşmesi, Çocuk 
Koruma Kanunu ve Yönetmeliği, Çocuk Koruma 

Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi 
esas alınarak hazırlanmıştır.

Büyükçekmece Belediyesi’ne katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz.




