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JEUGDBESCHERMING 

ROTTERDAM RIJNMOND  

Çocukları Birlikte Korumak 

 

CIDDI ÇOCUK YETIȘTIRME SORUNLARI YAȘAYAN 

AILELERE YARDIM VE DESTEK SAǦLAMAKTAYIZ. 

AMACIMIZ BU AILELERIN AILEVI DURUMLARINI 

DÜZELTMEK VE SORUNLARIN KONTROLDEN 

ÇIKMASINI ÖNLEMEKTIR.  

Ebeveynlerin çocuk yetiștirmeyle ilgili 

sorunlarını tek bașlarına 

halledememeleri durumunda ne 

yapmalı?  

Çocukların güvenliklerinin ve/veya 

gelișimlerinin tehlikede bulunması 

halinde Çocuk Koruma Memurumuz 

müdahalede bulunur. Yasalara göre bu 

durumları Raad voor de 

Kinderbescherming’e (Çocuk Bakım ve 

Koruma Kurulu) bildirmemiz 

gerekmektedir ve kurul bunun üzerine 

çocukların aile durumlarına ilișkin 

araștırma bașlatır. Yapılan araștırmaların 

sonuçlarına göre çocuk koruma 

sisteminde görevli bulunan hakim Çocuk 

Koruma Tedbirlerinin alınıp 

alınmamasına ilișkin karar verir. Bu 

durum denetim altında zorunlu çocuk 

yetiștirme desteǧinin bir türüdür. 

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond 

(Rotterdam Rijnmond Gençleri Koruma 

Kurumu) sözkonusu Çocuk Koruma 

Tedbirlerinin yerine getirilmesinden 

sorumludur. Dört seçenek mevcuttur: 

 

1. Çocuk Koruma Tavsiyesi:  

Bu destek türü zorunlu deǧildir, ancak bu 

durum ebeveynlerin de yükümlülüklerinin 

olmadıǧı anlamına gelmez. Bu durumda 

aileye kendi sorunlarını halletmesi 

üzerine teșvikte bulunuyoruz.  

 

 

2. Resmi Denetim:  

Bu durumda, ebeveylerin çocuk ve 

çocukların üzerinde yetkisi sınırlıdır, 

ancak halen sorumlulukları 

bulunmaktadır.  Resmi denetim altına 

alınan ebeveynlerin Çocuk Koruma 

Memuru tarafınca verilen yazılı ve sözlü 

talimatlara uymaları gerekmektedir. 

 

3. Velayet:  

Bu durumda çocuk, çocuǧun resmi velisi 

ve temsilcisi görevini üstlenen ve 

çocuǧun yetiștirilmesinde sorumluluǧu 

alan Çocuk Koruma Memuruna atanır. 

Memur çocuǧun kim tarafından 

yetiștirileceǧine karar verir, çocuǧu veya 

çocukları bașından sonuna kadar gözetip 

denetler, çocukların yasal temsilcisi 

olarak görev alır ve parasal durumlarını 

idare eder. 

 

4. Çocuǧun Gözaltına Alınması:  

Hollanda çocuk mahkemeleri ceza 

gerektiren suç işleyen çocuklara, 

gençlere ve 12 ila 18/23 yaş arası genç 

yetişkinlere ceza vermeye yetkilidir. 

Çocuǧun Gözaltına Alınması bir yakın 

gözetim ve denetleme kombinasyonudur; 

bunun amacı genç insanların tekrar suç 

ișlemelerini önlemektir.  
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Yaklașım tarzımız  

Ebeveynleri kendi sorunlarını çözmeleri 

için teșvik etmekteyiz ve kendilerine bu 

süreçte yardım ve destekte 

bulunmaktayız. Ebeveynlerle, ailenin 

sosyal çevresiyle, danıșmanlarla ve 

diǧer uzmanlarla birlikte çalıșmaktayız. 

Çocuk Koruma Memurlarımız ailelerin 

düzenli ve sürekli olarak destek 

almalarından sorumludur. Aileyle 

beraber bir plan olușturuyoruz ve bu 

planda ailenin bizim desteǧimiz olmadan 

devam edebilmesi için ihtiyacı olan 

düzeltme saǧlayacak tüm unsurları 

sıralıyoruz.   

 

Acil durumlar 

Acil durumlarda derhal yardımda 

bulunabiliriz. Bize her gün 24 saat 

boyunca +31 (0)10 233 0000 numaralı 

telefondan ulașabilirsiniz. 

 

Ek bilgiler  

Sorularınızın olması halinde lütfen +31 

(0)10 233 0000 numaralı telefondan 

Çocuk Koruma Memurunuz ile irtibata 

geçiniz.  Daha fazla bilgi için lütfen 

www.jbrr.nl websayfamızı ziyaret ediniz 

(sadece Hollandaca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdbescherming 
Rotterdam 
Rijnmond 
Delftseplein 29,  

3013 AA Rotterdam, Hollanda  

T +31 (0) 10 233 00 00  

T +31 (0) 10 478 27 22  

E info@jbrr.nl  

www.jbrr.nl 

HER ÇOCUǦUN GÜVENLI BIR ȘEKILDE 

BÜYÜMEǦE HAKKI VARDIR. 

http://www.jbrr.nl/
http://www.jbrr.nl/

