
Türkiye’de çocuklar, beş yaşından itibaren eğitim 
sistemine dahil olmaktadır. Dolayısıyla çocuklar 

zamanlarının büyük bir kısmını okulda geçirir. 2013 
yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal 
2013-2017 Eylem Planı’nda da belirtildiği gibi çocukla-
rın ne yazık ki evde, okul ve eğitim ortamında, kaldık-
ları yurt ya da bakım evlerinde, sokakta ya da medya-
da yaygın şekilde şiddet gördükleri belirtilmektedir.
 
Oysa çocukların tanık oldukları ya da yaşadıkları her 
türlü şiddet durdurulabilir, çocuklar mutlu ve barış 
içinde yaşayabilir. Bunun gerçekleşmesi için çocuğa yönelik şiddetin fark edilmesi, 
şiddete uğrayan çocuğun güçlendirilmesi ve şiddet uygulayanların cezasız kalmama-
sı gerekir.

Okul çalışanlarının çocuğun uğradığı şiddeti fark etmede ve sonrasında müdahale 
edilmesini sağlamada kilit bir rolü bulunmaktadır. Bu nedenle, okul çalışanlarının 
şiddet ile ilgili farkındalığının arttırılması ve müdahale becerilerinin geliştirilmesi, 
çocuğun şiddet ortamından uzaklaştırılabilmesi, yaşadıklarıyla başa çıkabilmesi ve 
güçlendirilmesi açısından önemlidir. Oysa, çocuğa karşı şiddet vakaları analiz edildi-
ğinde, çocuğun maruz kaldığı şiddeti ilk fark edebilecek okul personelinin şiddeti ya 
fark edemediği ya da fark ettiği halde görmezden gelerek ilgili makamlara bildirimde 
bulunmadığı görülmektedir.

Okul çalışanlarının ilgili makamlara bildirimde bulunmamasının önemli bir sebebi
çalışanın bu bildirimin nasıl yapılması gerektiği hakkında yeterli bilgiye sahip
olmamasıdır. Bir başka sebep ise çalışanın; bildirimde bulunması durumunda
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Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi
TCK Madde 279.
(1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle
bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya
bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkraya
göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
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şiddetin failinden ya da idari olarak amirlerinden zarar görebilme ihtimalinin
olmasıdır. Bu da mevcut mekanizmalara güvensizlikle birlikte çalışan kişide bildirime
iilişkin çekince oluşturmaktadır.

Bildirim yapılmaması halinde ise çocuk maruz kaldığı şiddetten korunamadığı gibi 
çocuğun yaşadığı şiddete çözüm üretemeyen okul çalışanına ilişkin çocuğun güven 
duygusu da zedelenmektedir. Bu da çocuğun süreç içerisinde ikincil mağduriyet 
yaşamasına neden olmaktadır.

Türkiye’nin de imzalayarak taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 19. maddesi 
çocuğun her türlü şiddetten korunması, sonrasında tedavisi ve izlenmesi için yetkili 
makama havale edilmesini öngörmektedir.

TCK’nın 279. maddesi de kamu görevlisinin kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı 
gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrendiğinde yetkili  
makamlara bildirmekle yükümlü olduğunu hükme bağlar. Ayrıca eğitim ve sağlık 
alanında çalışanların bildirim yapmadıkları takdirde karşılaşacakları yaptırımlar daha 
ağırdır.

 
ÖNCELİKLİ TALEPLERİMİZ; 
1- Bildirim yükümlülüğünün nasıl yerine getirilmesi gerektiği hakkında okul 
çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesi, konuya ilişkin bir genelgenin 
hazırlanması ve yayınlanması,

2- Çalışanların, şiddetin çocuklar üzerinde etkileri hakkında bilgilendirilmesi,

3- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracatları Yönetmeliği’nin ( DMŞMY) suçun
bildirilmesine ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yetkili makamlar ile TCK 279. madde 
kapsamında belirtilmiş yetkili makamların uyumlu hale getirilerek netleştirilmesi,

4- Okul çalışanlarının bildirimde bulunma çekencelerinini ortadan kaldırılması için;
 
 - DMŞMY kapsamındaki “İhbar yükümlülüğünü yerine getiren devlet    
 memurlarına ihbarlarından dolayı bir ceza verilemez” esasının korunması,

 - Bildirim yükümlülüğünü yerine getiren kişilerin gizliliğinin ve    
 güvenliğinin sağlanması,

5- Yükümlüğünü yerine getirmeyen ilgililer hakkında yasal işlemlerin başlatılması ve 
cezalandırılması önem taşımaktadır.


