
 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA; 

 

 

 Çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılması ve çocuk istismarını önlemek konusunda 

gerekli tedbirlerin alınması için Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104. 

ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla teklif ederiz. 
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GEREKÇE 

 

 Türkiye'de Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün son paylaştığı verilere göre, yalnızca 

2014 yılında 18.104 çocuk istismarı davası açılmış, davaların 13.968’i mahkumiyetle sonuçlanmıştır. 

Fakat bugüne kadar çocuk istismarıyla ilgili kaç başvuru olduğu ve bunların kaçının dava konusu 

olduğu, Adalet Bakanlığı’nca açıklanmamıştır. Üstelik, çocuk istismarı vakalarının pek çoğu ile ilgili 

başvuru yapılmadığı düşünüldüğünde rakamların çok daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Geçtiğimiz günlerde, Karaman’da, Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip 

Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’ne ait yurtlarda kalan 9-10 yaşlarındaki çocukların, yine bu 

yurtlarda kaldığı iddia edilen sözde ‘gönüllü’ bir öğretmenin cinsel saldırısına maruz kaldıkları haberi 

basına yansımıştır. Bu kişi hakkında dava açılmış, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hürriyeti 

tahdit", "kasten yaralama" ve "müstehcen görüntüleri izletme” suçlarından 600 yıla yakın hapsi 

istenmiştir. Dava ile ilgili, istismara uğradığı iddia olunan 8 çocuğun KAİMDER, 2 çocuğun ise Ensar 

 Vakfı ile ilişkili yurtlarda kaldığını belirten iddianame kabul edilmiştir. Ancak araştırma 

henüz derinleşmediğinden maalesef rakamın artacağından endişe duyulmaktadır. 

Karaman’dan kamu yararına çalışan vakıf statüsündeki Ensar Vakfı’nın faaliyetleri sırasında 

gerçekleşmiş bu istismarın yankıları sürerken Nazilli, Osmaniye ve Elazığ’da yaşanan çocuk istismarı 

haberleri basına yansımıştır 

 Daha önce Pozantı Cezaevi’nde kalan çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüz gibi olaylar 

da kamu vicdanını derinden yaralamış, en önemlisi pek çok çocukta, yine onulması güç yaralar 

açmıştır. 

 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 19, 34, 35, 36 maddeleri, çocukların her tür istismar ve 

şiddet davranışından korunmalarını öngörür. 34. madde "Taraf Devletler, çocuğu her türlü cinsel 

sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi verirler" der.  

 Bu madde gereğince çocuğun her tür istismarını ve cinsel istismarı da önlemek devletlerin 

yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için; düzenli olarak çocuğa yönelik 

hizmetlerin izlenmesi, bunun için veri toplanması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca çocuğun 

da izlenmesi gerekir. Riski önceden fark edip önlemeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Korunma 

hakkıyla ifade edilen, yalnızca istismar yaşandıktan sonra devreye giren etkili bir sistemin değil; aynı 

zamanda önleyici bir sistemin de varlığıdır. 

 Bunun için çocuğun temel haklarını kullanmasını güvence altına alacak ve yararlandığı 

hizmetler aracılığı ile izleyebilecek bir sistem kurulmalıdır. 



 

 

 Fiilin gerçekleşmesi halinde ise ikincil mağduriyetlerin önlenmesi için mağdurların adalete 

erişimlerini kolaylaştırmak ve fiziksel ve psiko-sosyal iyileşmelerine yardımcı olacak hizmetler 

vermek gerekmektedir. 

 Karaman’da yaşanan çocuk istismarı, çocuklarla çalışan kurumların şeffaf biçimde 

ruhsatlandırılması ve bu kurumlarda çalışan gönüllü kişiler ile personelin yani, çocuklarla ilişki içinde 

çalışan kişilerin işe alımına ilişkin sınırlamalar ile eğitimlerine ilişkin koşullar getirilmesi gerektiğini 

de bir kez daha ortaya koymuştur. 

 Bu sebeplerle, çocuk istismarıyla ilgili veri toplama, izleme, araştırma ve çocuklara yönelik 

cinsel saldırı suçlarının gerçekleşmeden önlenmesi amacıyla gerekli yasal ve idari tedbirleri almak 

için Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz. 

 

 

 


