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25. 12.2001 Tarih ve 6758 sayılı yazıya konu 2001/o18 sayılı Genelge

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun
22.maddesine göre; "Korunmaya muhtaç çocukların reşit oluncaya kadar bu kanun
hükümlerine göre kurumca sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp yerleştirilmeleri ve bir
meslek sahibi edilmeleri hususundaki gerekli tedbir kararı yetkili ve görevli- mahkemece
alınır. Bu karar için gerekli belgeler kurumca düzenlenir ve ilgili mahkemeye
gönderilir." hükmü yer almaktadır.
Bu kanunun 3 (b) maddesinde "Korunmaya muhtaç çocuk"; beden, ruh ve
ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;
1.Ana- veya babasız, ana ve babasız,
2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
3. Ana veya babası veya her ikisi tarafından terkedilen,
4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik,
alkollü
içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü
alışkanlıklara karşısavunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen;
şeklinde ifade edilmiştir,
Ancak, bu hükümler çerçevesinde 3/b maddesindeki kıstaslara uygun olduğu Genel
Müdürlüğümüz tarafından sosyal inceleme raporu ile belirlenen çocuklar hakkında
ÇocukMahkemelerinde,
bu
mahkemelerin
bulunmadığı
yerlerde
Asliye Hukuk
Mahkemelerince korunma karan verilebilecektir.
Hal böyle iken, mahkemeler tarafından "bu" kıstaslara uygun olmayan ve bir sosyal
inceleme raporuna dayanmayan korunma kararları verildiği görülmektedir.
Bilindiği gibi hukuk devletinin gerçekleşmesi için Anayasamız ve yasalar
gereği idareler mahkeme kararlarını zamanında uygulamak durumundadırlar. Mahkeme
kararlarınınuygulanmaması durumunda da bu kararı uygulamayan idareciler hakkında
dava açılabilmektedir.
Bu suretle gerçek anlamda korunmaya muhtaç olmayan, çocukların da korunmaya
muhtaç statüsüne sokulması ve bu çocukların sahip olduğu her türlü korunma ve yasal
haktanf a yd a l a n m a s ı gü n d e m e g e l i p , b u d u r u m G e n e l Müdürlüğümüzün
korunmaya muhtaç çocuklar ile ilgili genel prensiplere ve kurumumuzun işleyişinde
sorunlara sebep olmaktadır.
Bu durumun önüne geçmek kanun yollarına başvurmak suretiyle mümkün olabilir.
Kurumumuz dışında şahıslar tarafından sosyal inceleme raporuna dayanılmadan
alman korunma kararlarına karşı kanun yoluna gitmek yani bu kararlan temyiz etmek
gerekmektedir.
Bu tür kararlar geldiğinde ilgili çocuk ve ailesi hakkında derhal bir -sosyal inceleme
yapılması, inceleme sonucunda korunmaya muhtaç olmadığı belirlenenler ile ilgili

dosyanın temyiz edilmek üzere Hukuk Müşavirliğimize gönderilmesi; Asliye Hukuk
Mahkemelerinde temyiz süresi 15 gün olduğundan sürenin doğru kullanımı açısından
dosyanın uygun -zamanda Hukuk Müşavirliğimize iletilmesi;
Kanunumuzun 24.maddesinde "Korunma kararları genel olarak çocuk reşit olana
kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma kararına neden olan şartların ortadan
kalkması halinde kurum yetkililerinin önerisi üzerine mahkemece çocuk reşit olmadan önce
kaldırılabileceği" hükmü yer almaktadır. Bu suretle usulüne uygun olmadan alınmış korunma
kararlarına dayanarak kuruma alınmak durumunda kalınan çocuklar ile ilgili de çocuğun
korunmaya muhtaç olmadığına ilişkin bir raporun hazırlanması _durumunda, rapor ile birlikte
korunma kararının kaldırılmasının mahkemeden talep edilmesi, talebin reddi halinde de
dosyanın temyiz edilmek üzere süresinde Hukuk Müşavirliğine iletilmesi konusunda ilgi
genelgenin titizlikle uygulanması hususlarında gereğini önemle rica ederim.
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