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B. KOMİSYONUN KURULUŞU, GÖREV SÜRESİ VE KOMİSYON 

ÜYELERİ 

Anayasa’nn 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105 inci 

maddeleri gereğince verilmiş olan (10/123, 124, 125, 126) esas numaral Meclis 

araştrmas önergeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 24.03.2016 tarihli 61 inci 

Birleşiminde, konularnn ortak olmas nedeni ile birleştirilerek görüşülmüştür. Bu 

görüşmelerden sonra, önergelerde belirtilen hususlarla ilgili bir Meclis Araştrmas 

Komisyonu kurulmasna karar verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konudaki 

1108 sayl Karar 29.03.2016 tarihli Resmî Gazete’de yaymlanmştr. Söz konusu 

kararda; Meclis Araştrmas Komisyonu’nun 15 üyeden oluşmasna, Komisyon’un çalşma 

süresinin başkan, başkanvekili, sözcü, kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay 

olmasna ve gerektiğinde çalşmalarn Ankara dşnda da yapabileceği hususlarna yer 

verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 19.04.2016 tarihli 75 inci Birleşiminde komisyon 

üye seçimi yaplmştr. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konudaki 1110 sayl Karar 

05.05.2016 tarihli Resmî Gazete’de yaymlanmştr. 

Komisyon, Meclis Başkanlğ’nn çağrs üzerine yaplan 21.04.2016 tarihli ilk 

toplantsnda Komisyon Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelerini seçmiştir. 

Komisyon, hazr bulunan üyeler arasndan en yaşl üye sfatyla İstanbul Milletvekili 

Mehmet BEKAROĞLU’nun geçici başkanlğnda toplanmştr. Bu toplantya 9 üye 

katlmş ve yaplan gizli oylama sonucu Komisyon Başkanlğna Bartn Milletvekili 

Ylmaz TUNÇ (yedi oy), Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Fatma BENLİ (yedi oy), 

Komisyon Sözcülüğüne İstanbul Milletvekili Erkan KANDEMİR (yedi oy) ve Kâtip 

üyeliğe Ankara Milletvekili Jülide SARIEROĞLU (yedi oy) alarak seçilmişlerdir. 

Komisyon’a verilen 3 aylk çalşma süresinin sonuna gelindiğinde, konunun 

kapsaml bir çalşma gerektirmesi dikkate alnarak bu süre içinde inceleme, araştrma ve 

rapor yazm sürecinin bitmeyeceğinin anlaşlmas üzerine; Komisyon’un 14.07.2016 tarihli 

kararyla bir aylk ek süre istenmesine karar verilmiştir. Komisyon, TBMM İçtüzüğünün 

105 inci maddesinin 2 nci fkras gereğince, 22.07.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 1 

aylk ek süre istenmesine karar vermiştir. Komisyon’un bu Karar doğrultusunda, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nin 27.07.2016 tarihli 119 uncu Birleşiminde aldğ 1118 sayl 

Karar ile Komisyonun çalşma süresi; 22.08.2016 tarihine kadar 1 ay uzatlmştr. 
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Tablo B 1: Komisyon Üyeleri ve Seçim Çevreleri 

BAŞTA CİNSEL İSTİSMAR OLMAK ÜZERE ÇOCUKLARA YÖNELİK HER 
TÜRLÜ İSTİSMAR OLAYLARININ ARAŞTIRILARAKALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS 
ARAŞTIRMASI KOMİSYONU ÜYELERİ (10/123,124,125,126) 

 
 
 

BAŞKAN BAŞKANVEKİLİ SÖZCÜ KATİP 

    
Yılmaz TUNÇ 

Bartın 
 Fatma BENLİ 

İstanbul 
Erkan 

KANDEMİR 
İstanbul 

Jülide 
SARIEROĞLU 

Ankara 
Ü Y E L E R 

    

 

 
Burcu KÖKSAL 

Afyonkarahisar  
Hatice Dudu 

ÖZKAL 
Afyonkarahisar 

İsrafil KIŞLA  
Artvin 

Deniz 
DEPBOYLU  

Aydın 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

NurhayatALTAC
A KAYIŞOĞLU 
Bursa  

Filiz 
KERESTECİOĞL

U İstanbul 

Mehmet 
BEKAROĞLU 

İstanbul 

Mehmet 
METİNER  

İstanbul 
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M.Hüsnü 
BOZKURT 

Konya 
 

Yusuf BEYAZIT 
Tokat 

Ayşe Sula 
KÖSEOĞLU 

Trabzon 
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D.1.3. 04 Mays 2016 Tarihli (2.) Toplant 

Konu hakknda aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Prof. Dr. Mehmet Oğuz 

POLAT 

Acbadem Üniversitesi Adli Tp Anabilim Dal 

Başkan 

Prof. Dr. Gökhan ORAL 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tp Fakültesi Dâhili 

Tp Bilimleri Bölümü, Adli Tp Anabilim Dal 

Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Orhan DERMAN 
Hacettepe Üniversitesi Tp Fakültesi Çocuk Sağlğ ve 

Hastalklar Anabilim Dal Öğretim Üyesi 

Acbadem Üniversitesi Adli Tp Anabilim Dal Başkan Prof. Dr. Mehmet Oğuz 

POLAT tarafndan istismar vakalarnn arttğ ve bunun birçok farkl nedeninin bulunduğu 

ifade edilmiştir. Bu duruma sebep gösterdiği husus ise, hal-i hazrda bireyselleşmenin 

arttğ ve şiddetin prim yaptğ bir dönemin yaşanmakta oluşudur. Türkiye’de pedofili de 

somut vakalarn artş anlamnda önemli bir sorun olduğunu, pedofili vakalarnn doğalar 

gereği, olaylarn gerçekleşmesinden çok sonra ortaya çkabildiğini ifade etmiştir. Konu 

hakknda yeterince rakamsal veriye sahip olunmadğ gibi pedofili ile çok iç içe geçen bir 

sorun olan, çocuk pornografisinin de son üç yl içerisindeki yakalanmş vakalar, olgular ve 

veriler anlamndaki datasna ulaşlamadğn belirtmiş ve datann bulunmadğ yerde 

çözüm önerisi getirmenin kolay olmadğnn altn çizmiştir. 

Polat’a göre; pedofilide, önüne geçemediği bir dürtüyle adm adm çocuğa 

yaklaşmaya çalşan, ondan cinsel haz alan bir kişi söz konusudur. Pedofili hastalarnn, 

sadece bu amaçla çocuğa yakn olabilecekleri bir meslek seçmeleri sk görülen bir 

durumdur. Bu sebeple hastalar, öğretmenlik, öğretim üyeliği, antrenörlük, servis şoförlüğü 

vb. meslekleri tercih etmektedirler. Hastalarn, gerçekleştirdikleri meslekler dolaysyla da 

ayn zamanda toplumda yeri olan, saygn, bilinen kişiler olmalar oldukça olasdr. 

Dolaysyla vakalarn sinsi bir şekilde ortaya çktğ görülmektedir. 

Polat, çocuk istismarna bakldğnda; sosyal problemlerin hepsinde olduğu gibi, 3 

katman bulunduğunun, bunlarn erken önlemler, kriz müdahalesi, ve rehabilitasyon süreci 
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olarak gruplandrlabileceğinin altnn altn çizmiştir. Mevcut durumda kriz müdahalesine 

odaklanldğn ve şu halde sorunu ancak devletin çözebileceğini ifade etmiştir. 

Çocuğa özgü alo imdat hattyla çalşmas gereken bir alo imdat hattnn ve 

sonrasnda hemen müdahil olabilecek uzmanlardan oluşan ekiplerin var olduğu bir yapnn 

gerekliliğinden bahsetmiştir. Türkiye’nin hala özelleşmiş kurum bakmnn olmadğn ve 

çocuk istismarna maruz kalmş çocuklar için özel yerler açlmadğn ifade etmiştir. 

Kurumlardaki denetimsizliğin istismar probleminin temelini teşkil ettiğini vurgulamştr. 

İstismara uğrayan çocuğun damgalanmas başka deyişle stigmatizasyon; olayn herkes 

tarafndan bilinmesi ve bu damgay üzerlerinden atamama korkusu ailelerin olayn takibini 

yapmasn engellemektedir. Öyle bir yap kurulmaldr ki, mağdur ailelerinin “Ben, 

çocuğumun başna bir şey geldiği zaman buraya hemen başvururum, hem çocuğum 

korunur hem saldrgan ceza alr hem rehabilitasyon boyutunda çocuğumun bu sorundan 

kurtulmasn sağlarm.” diyebileceği bir güven ortam oluşturulmaldr. Polat, kurumlarn 

etkin koordinasyonuyla sorunun çözümünün mümkün olabileceğinin altn çizmiştir. 

Kimyasal kastrasyon (kimyasal hadm) cezasnn da psikolojik boyutuyla çok işe 

yarayacağn ifade etmiştir.  

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tp Fakültesi Dâhili Tp Bilimleri Bölümü, 

Adli Tp Anabilim Dal Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan ORAL tarafndan çocuğa 

yönelik cinsel istismar suçunun kendine has, özel bir suç tipi olduğu ifade edilmiştir. 

Dolaysyla bunun standart polisiye yöntemlerle, okullarda tesis edilen çeşitli sistemlerle 

ve emniyette alnan çeşitli önlemlerle halledilme ihtimali bulunmamaktadr. Terörle 

mücadele ederken nasl özel baz yöntemler kullanlyor ve tedbirler alnyorsa bu konuda 

da özel düzenlemeler yaplmal ve tedbirler alnmaldr.  

Oral’a göre çocuk istismar hususunda kavram kargaşas bulunmaktadr. Şöyle ki; 

çocuk kaçrma, çocuk alkoyma, çocuğu götürme, ikna etme, kandrma, hile vs. birçok 

kavram bulunmaktadr. Oral, çocuklarmz genel olarak koruyamadğmz dolaysyla bir 

çocuk koruma sisteminin bulunmas gerektiğinin altn çizmiştir.  

Dinî bakmdan daha muhafazakâr hatta fundamentalist çevrelerde cinsel istismar 

hadiselerinin ortaya çkma olaslğnn daha yüksek olduğu görüşüne kesinlikle 

katlmadğn ifade etmiştir. Tam aksine, inanç sistemlerinin kendine has özel bir 

koruyuculuğunun olduğunu ifade etmiştir.  
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Çocuklarn olduğu her yerin risk altnda olduğunu; bunun bale okulu da olabileceğini, 

yaz okulu da olabileceğini, Kur’an kursu, yatl okul ya da çocuk evleri de olabileceğini 

ifade etmiştir. Pedofili hastalarnn da herhangi bir meslekten olabileceğini ifade etmiştir.  

Oral; çocuklar korumak için 3 ana ilkenin bulunduğunu belirtmiştir. Öncelikle ulusal 

çocuk politikas çerçevesinde çocuklar koruma sisteminin kurulmas gerektiğini ifade 

etmiştir. Oral, konuşmasn şöyle tamamlamştr: Ancak devletin içinde olmadğ bir ulusal 

çocuk politikasnn oluşturulmas mümkün değildir, bu politikay tek başna Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlğ’nn oluşturmas da mümkün değildir. Bu sebeple ulusal çocuk 

koruma merkezi ya da koordinasyon merkezi benzeri bir kurum oluşturulmaldr. Çocuk 

koruma sistemiyle alakal yerlileştirilmiş projeler ve modeller geliştirilmesi gerekmektedir. 

Sivil toplum kuruluşlar da bu yapyla birlikte çalşmak zorundadr. Mahremiyete dikkat 

edilecek, mahrumiyeti ve mağduriyeti giderecek 3M kural denen bir çocuk koruma 

politikas lazmdr. 

Hacettepe Üniversitesi Tp Fakültesi Çocuk Sağlğ ve Hastalklar Anabilim 

Dal Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan DERMAN tarafndan çocuğun korunmasna ilişkin 

olarak, öncelikle çocuğun farkndalğnn sağlanmas ve onun kendisini korumas gerektiği 

ifade edilmiştir. Derman, Çocuk İstismarn ve İhmalini Önleme Derneğinin bir proje 

kapsamnda Alo İmdat Hattn kurduğunu ancak bu hat sadece 2 yl çalşabildiğini projenin 

maddi kaynaklar bittiği için hattn çalşmasnn sürdürülemediğini esas önemli olann 

projelerin sürdürülebilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanmas olduğunu belirtmiştir. 

Derman, istismar konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ’nn ilk merci olarak 

gösterilebilmesinin çok önemli olduğunu ifade etmiştir. STK’larn tek başna problemi 

çözemeyeceğine ancak STK’larla devletin işbirliğinin çok önemli olduğuna dikkat 

çekmiştir. 

Derman’a göre; pedofililerin çoğu empotanstr. Oğlanclk gücün ifadesidir, cinsel 

hazzn ifadesi değildir. Oğlanclk veya cinsel istismarda erkeğin obje olabilmesi; “Ben 

öyle güçlü bir erkeğim ki, kadn bana vz geliyor, sra erkektedir.” düşünceyi ve zihniyeti 

ifade eder. Tecavüz ise; ataerkil şiddetin bir edimidir, cinsel haz değildir. Her istismarcnn 

geçmişinde bir mağduriyet yatmaktadr. Bu, istismarcy hafifletmek için söylenen bir söz 

değildir. “Pedofili hastalar tedavi edilemez” Bu devaml kontrolde tutulmas gereken bir 

durumdur. Cinsel istismar noktasnda önemli olan, istismar tespit edilir edilmez faili asla 



‒ 41 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)

41 
 

korumadan hemen kanuna teslim edebilmektir. Eğer istismar örtülmeye kalklrsa toplum 

vicdannn altnda kalr.  

Derman, Dünya Sağlk Örgütü’nün “istismar” tanmnn; “Fiziksel ve psiko-sosyal 

gelişimi olumsuz yönde etkileyen ama hem bir yetişkin tarafndan hem toplum tarafndan 

hem ülke tarafndan, hem bilerek hem de bilmeyerek yaplan bir eylem.” olduğunu 

belirtmiştir. Bu çerçevede, “İstismar” yaplmamas gereken davranşn yaplmasdr, 

“ihmal” ise yaplmas gereken davranşlarn yaplmamas olaydr. İhmal ve istismar 

çocuğun hem bedensel hem de ruhsal sağlğna zarar vermektedir. İhmal ve istismar 

esasnda birbirinden kaçnlmaz olarak birbirlerine yol açabilen olaylardr.  

Derman’a göre; cinsel istismarn tanmnda 3 şey yatmaktadr; sorumluluk, güven 

ve güç. İstismarn tespitinde bu 3 şey aranr. Arkadaşlk ve sevgi ifadesi, iyi dokunma ve 

kötü dokunma, haklar ve sorumluluklar; konu hakkndaki en önemli kavramlardr. Bir 

eylemin istismar değil cinsel oyun olduğunun söylenebilmesi için, çocuğun 4 yaşndan 

küçük olmas, aradaki yaş farknn 4 yaştan az olmas ve çocuğun cinsel olarak yaplan 

eylemi tam kavrayamamas gerekmektedir. 

İstismarc sarmal diye bir şey bulunmaktadr. İstismarc tesadüf eseri istismar 

etmez. Zaman, mekân, yeri, kişiyi tespit eder ve istismar eylemini yapar, bunun için de 

bekler. Tek kaygs kimliğinin açklanmamasdr. Kimliği açklandğ anda istismarc 

eylemini sonlandrmak zorundadr.  

Derman son olarak Türkiye’deki çocuk ihmal ve istismarn önlemedeki en önemli 

skntlardan birinin eğitimli polis ve çocuk polisinin eksikliği olduğunu vurgulamştr. 

Çocuk koruma merkezleri yaplandrlmalar gerektiğini ve kolluk güçlerinin ihmal ve 

istismarn tespiti açsndan oldukça önemli olduklarn ifade etmiştir. Rehberlik araştrma 

merkezlerinin de izlem ve takipte yerlerinin çok fazla olmas gerektiğini belirtmiştir.  
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D.1.4. 11 Mays 2016 Tarihli (3.) Toplant  

Konu hakknda aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM Hacettepe Üniversitesi Tp Fakültesi, Çocuk ve Ergen 

Ruh Sağlğ ve Hastalklar Anabilim Dal Öğretim 

Üyesi 

Prof. Dr. Figen ŞAHİN 

DAĞLI 

Gazi Üniversitesi Tp Fakültesi, Çocuk Sağlğ ve 

Hastalklar Anabilim Dal, Sosyal Pediatri Bilim Dal, 

Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve 

Araştrma Merkezi Müdür Yardmcs 

Prof. Dr. Ayşe Rezan Çeçen 

EROĞUL 

Muğla Stk Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 

Psikolojik Danşma ve Rehberlik Anabilim Dal Öğretim 

Üyesi 

Hacettepe Üniversitesi Tp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlğ ve 
Hastalklar Anabilim Dal Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM tarafndan 
çocuk ihmal ve istismar denildiği zaman en önemli noktalardan ya da en önemli 
sacayaklarndan birinin aile ikinci ana sacayağn ise okul olduğu ifade edilmiştir.  

Öktem devamla şunlar söylemiştir:  

İstismara uğrayan çocuklarn ailelerinde; çocuğa verilen değer, disiplin 
yaklaşmlar, değerler ve bunlara ilişkin aktarmlar, aile içi şiddet, anne-babann kişilikleri 
son derece önemlidir. Bu iki ksmda, izin vericilik ve kstlayclk boyutu ile sevgi ve 
reddedicilik boyutu bakmlarndan değerlendirilebilir. En çok tacize uğrayan çocuklarn, 
iletişimleri çok scak olan ama snr koymayan ailelerden olduklar görülmektedir. 
Düşmanca ve kstlayc olan ailelerde ise çocuklarda çok ruhsal sorun olduğu, yaştlaryla 
yüzeysel ya da öfkeli ilişkiler kurduklar, sosyal çekinikliklerinin bulunduğu, yetişkin rolü 
almakta ve sorumluluk almakta güçlük çektikleri, kendine yönelik çok yoğun öfkelerinin 
bulunduğu görülmektedir. Suça sürüklenen çocuklarda bu tür özelliklerin ciddi bir 
yoğunlukla gözlemlendiği, düşmanca bir tutum içerisinde, sevgisiz bir ortamda, aldrşsz, 
izin verici yaklaşlan çocuklarda da yine suça eğilimin, söz dinlememenin ve yoğun 
öfkenin söz konusu olduğu görülmektedir. 
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Gazi Üniversitesi Tp Fakültesi, Çocuk Sağlğ ve Hastalklar Anabilim Dal, 
Sosyal Pediatri Bilim Dal, Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştrma 
Merkezi Müdür Yardmcs Prof. Dr. Figen ŞAHİN DAĞLI tarafndan cinsel istismarn 
sadece Türkiye’nin sorunu olmadğ ifade edilmiştir. Dağl’ya göre; dünyada çocuklarn 
istismar edilmediği ülke yoktur. Bununla birlikte bütün toplumlarda istismara yönelik 
olarak önce şu şekilde bir inkâr dönemi bulunmaktadr: “Bizde böyle şeyler olmaz. Yani 
biz, çocuklar çok seven, çok iyi bir toplumuz, bizim toplumumuzda çocuklarn başna 
böyle bir şey gelmez.” Dağl, Türkiye'deki Çocuk İstismarn İhmalini Önleme Derneği 
1988 ylnda kurulduğunda ilk toplantsn yaparken bütün tartşmalarn bunun üzerine 
olduğunu belirtmiştir. 

İstismar denildiğinde akla sadece cinsel istismar geldiğini belirten Dağl’ya göre; 
bir toplumun, sağlkl bir toplum, insanlarn şiddet uygulamadğ bir toplum hâline 
gelebilmesi için yaplmas gereken her şeyin çocuklardan başlamas gerekir. Hayatn ilk 3 
yl çok önemlidir. İnsan beyninin gelişiminin yüzde 90’ ilk 3 ylda tamamlanmakta ve o 
ilk 3 ylda çocuğun içinde yaşadğ ortam, annesinin babasnn ve çocuğa bakm sağlayan 
diğer kişilerin sevgisi, şefkati, sorun çözme yöntemi, çocuğun hayatnn temelini 
oluşturmaktadr.  

Çocuk istismaryla ilgili olarak önleyici ve koruyucu tedbirlerin oldukça önemli 
olduğunu ifade eden Dağl devamla şunlar söylemiştir: Türkiye’de çocuk istismar 
gündeme geldiğinde sorun sadece ceza boyutundan ele alnmaktadr. Tabii ki işin bir ceza 
boyutu ve yaptrm olmaldr ancak önleme mekanizmas ceza yaptrmlaryla 
sağlanmamaktadr. Çünkü öncelikle ceza verilebilmesi için saldrgann ifşa edilmesi ve 
yarglanmas gerekmektedir. Cinsel istismar konusunda Türkiye’deki en büyük sorun, 
kimsenin istismara uğradğn anlatmamasdr. Bu konudaki başvurular ise adli merciler ya 
da polis yerine en çok hastanelere yaplmaktadr.  

Cinsel istismar konusu multidisipliner bir konudur. Bu konuyla ilgilenen kişiler 
arasnda çocuk hastalklar uzman, çocuk ruh sağlğ uzman, adli tp uzman, sosyal 
hizmet uzman ve psikolog gibi birçok uzmandan oluşan bir grup bulunmaldr..Çocuğa 
yardm bütüncül bir şekilde yaplmaldr. Bununla birlikte cinsel istismara uğradktan sonra 
kişiye tedavi ve rehabilitasyon uygulanmas gerekmekte olsa da çocuklar istismara 
uğramasn diye önleyici olarak yaplmas gerekenlere öncelik verilmelidir.  

Özellikle son 10 yldr artk kabul ediyoruz ki Türkiye’de cinsel istismar sorununun 
bulunduğu kabul edilmektedir. Bu kabulün sağlanmasnda basnn bazen olumlu, bazen 
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bütüncül bir yaklaşmla ele alnp onlara destek olunacak bir sisteme ihtiyaç vardr. Sağlk 
tedbiri, danşmanlk tedbiri vs. oldukça güzel uygulamalardr. Türk hukukunda bu konuda 
eksikler çok değil ancak asl sorun uygulamadadr. Eğitim, sağlk, hukuk, sosyal hizmetler 
yani devletin kurumlarnn birlik içinde çalşmas gerekmektedir. 

Hangi risklerin olduğu yerlerde cinsel istismar daha çok olmaktadr? Türkiye 
boyutuna bakldğnda farkl bölgelerde farkl riskler vardr. O halde, oralara yönelik önce 
pilot, önleyici programlar uygulanmaldr ve bu programlar eğitim, sosyal hizmet, sağlk, 
hukuk vs. içermelidir. 

Muğla Stk Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danşma ve 
Rehberlik Anabilim Dal Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Rezan Çeçen EROĞUL 
tarafndan çocuklara yönelik cinsel istismarn toplumsal bir sorun olduğu ve her toplumsal 
düzeyde ortaya çkabileceği, dolaysyla, önleme çalşmalarnn ayrt etmeden her sosyo-
ekonomik düzeyi kapsayacak şekilde yaplmas gerektiği belirtilmiştir.  

Eroğul, konuşmasna şöyle devam etmiştir: 

Amerika’da genel nüfusta yaplan istismar oranlarna bakldğnda; kadnlarn 
yüzde 27’si, erkeklerin ise yüzde 16’s cinsel istismara maruz kalmaktadr. Bu rakamlar 
ortalama rakamlar ifade etmektedir. Çünkü gerçek anlamda istismara maruz kalan bireyler 
kimi nedenlerle açğa çkmamakta ve en büyük pay adli rapora yansyanlar ve rapor altna 
alnanlar olduğu söylenmektedir.  

Cinsel istismara maruz kalan bireylerin yüzde 60’ 18 yaş alt bireylerdir. Bu durum 
çocuklarn daha fazla istismara maruz kaldklarn göstermektedir. Çocuk istismar yapan 
kişilerin yüzde 90’ aile ve çocuğun tandğ ve güvendiği kişiler arasndan çkmaktadr. 
Yakn çevredeki bireyler de istismarc olabilmektedir. 

Cinsel istismara maruz kalan bireylerde görülen psikolojik bozukluklar; 
umutsuzluk, depresyon, intihara teşebbüs, kayg vs. Okul açsndan bakldğnda düşük 
akademik başar, psikosomatik belirtiler ve etiketlenemeyen pek çok bozukluk ortaya 
çkabilmektedir.  

Yaplan çalşmalar yaşn bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. 18 yaşndan 
küçük istismara uğrayan birey saysnn oldukça yüksek bir yüzdesi vardr. Cinsiyetin, risk 
faktörü içerisinde yer aldğ Bat literatüründe söylenmekte ancak Türkiye’de yaplan 
çalşmalarda istismara maruz kalma oran ya eşit çkmakta ya da erkekler daha yüksek 
çkmaktadr. Anne-babann ihmali, otoriter anne-baba, sürekli tartşmann yaşandğ 
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D.1.5. 18 Mays 2016 Tarihli (4.) Toplant 

Konu hakknda aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Prof. Dr. Fatih Selami 

MAHMUTOĞLU 

Türk - Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza 

Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal ve İstanbul 

Üniversitesi Adli Tp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim 

Dal Öğretim Üyesi  

Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza 

Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Öğretim Üyesi 

Mine Güliz Baykal Avukat 

Türk - Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi 
Hukuku Anabilim Dal ve İstanbul Üniversitesi Adli Tp Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Anabilim Dal Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU tarafndan taciz 
ve istismar bakmndan özellikle eğer somut olayda çocuğa yönelik davranş fiziksel bir 
temas içermese bile içtihatlarla yine bunun istismar olduğu yönünde bir yola gidilmesinin, 
faydal olacağ ifade edilmiştir.  

Mahmutoğlu konuşmasnda şunlar söylemiştir: 

Özellikle taciz ve cinsel saldr arasndaki ayrm bakmndan ortaya koyulan temel 
kriter şuydu. Fiziksel temas var m, yok mu? Bu genel olarak benimsenmiştir ancak 
çocuklara özgü bu alanda bir probleme neden olmuştur. Çocuklara ilişkin taciz suçunda 
fiziksel temas arandğnda şunu söylemek durumunda kalnmştr; eğer çocuğa yönelik 
doğrudan doğruya bir fiziksel temas olmakszn cinsel içerikli davranşlar taciz olarak m 
değerlendirilecektir, yoksa istismar olarak m değerlendirilecektir?  

Çocuklarla ilgili yaşanlan önemli bir problem de çocuklar arasndaki rzaya dayal 
cinsel ilişkidir. Eğer bir küçüğün başka bir küçüğe karş istismar fiilini anlayarak ve 
kavrayarak işlediği sonucuna ulaşlrsa, artk çocuklarn Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 
bütün suçlar işleyebileceği gibi anlamsz bir sonuç üretilmiş olur; bu kabul edilemezdir. 

15-18 yaş grubu arasnda da problem bulunmaktadr. Bu problemde rzaya dayal 
bir ilişkiden söz konusudur. Yargtay 14. Ceza Dairesinin konuyla ilgili ilginç bir karar 
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ise durum çok farkllaşmaktadr O nedenle bir gençlik ceza hukuku veya Almanlarn 
yaptğ gibi 18-21 yaş aras bir dönemi düşünemez miyiz?  

Türkiye’de 16, 17 yaşndaki evliliklere dahi karş olduğunu ifade etmiştir. Bu 
sosyolojik gerçek üzerinden bu problem çözülememektedir. 16 yaşnda mahkeme 
kararyla, 17 yaşnda ailenin rzasyla evlilikler yaptrlmaktadr. Türkiye’de 18 yaş 
altndaki evliliklere scak bakmadğn ifade etmiştir. 

Almanlar, cinsel istismar düzenlemesini Türkiye’den farkl olarak ifade etmişler ve 
istismar kavramn sadece bir yetişkinin küçüğe yönelik davranş olarak ele almamşlardr. 
Örneğin, himayesine verilen insann cinsel istismar, bunun Türkiye’de karşlğ vardr. 
Kamu görevlilerinin mevkiini kötüye kullanarak cinsel istismar yani belli bir güç ve 
nüfuza sahip olan insanlarn istismardr bu. Mahsuplarn, bir makamn kararyla muhafaza 
altnda tutulan veya kurumlarda bulunan hasta ve yardma muhtaç olan kişilerin cinsel 
istismar ama istismar kavram sadece çocuklara yönelik kullanlmamaktadr. Danşma, 
tedavi ve yönlendirme ilişkisini kötüye kullanarak istismardan bahsetmişler ve sonra 
çocuklarn istismar demişlerdir. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 
Anabilim Dal Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR tarafndan istismar denilince 
en yakc olannn, en tepki duyulann cinsel yönden istismar edilmesi olduğu ancak 
fiziksel ve ruhsal yönden istismarn da çocuklar üzerinde o kadar etkili olduğu ifade 
edilmiştir. 

Güngör ayrca şunlar söylemiştir:  

Çocuklarn en iyi şekilde korunmas gerekmektedir. Maddi ve manevi açdan 
gelişimlerini sağlkl bir şekilde tamamlamalar sağlkl bir toplum yapsna ulaşmak 
bakmndan önemlidir, bugünün çocuklar, yarnn yetişkinleridir. Ancak meseleye sadece 
suçun mağduru olan çocuklar açsndan bakmak “Bu suçlar işleyenleri ne pahasna olursa 
olsun en ağr şekilde cezalandrmak gerekir.” fikri bu suçlarla mücadelede etkili olmayan 
bir sonuca götürmektedir. Cezalarn artrlmas tek başna suçu önlemekte yeterli değildir. 
Aksine, cezalar aşr ölçüde orantsz olacak şekilde artrmak mağduru korumak bir yana, 
çok daha zarar verici bir sonuç doğurabilmekte, hukuken korunan başka haklarn ihlal 
edebilmektedir.  

Ceza suç için vazgeçilemeyecek bir müeyyide türüdür, fakat tek başna ceza vermek, 
sebeplerini ortadan kaldrmadkça yine etkili değildir çünkü pek çok insan cezalandrlmay 
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önünde hukuken bir engel yoktur, mahkemelerin bunu bir bekletici mesele olarak 
değerlendirmesi doğru değildir. Lehe bir düzenleme yapldğ takdirde bir uyarlama imkân 
hüküm kesinleşse bile söz konusu olacaktr.  

Cezalarn orantl ve ölçülü olmas önemlidir. Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’na 
ilişkin en ciddi eleştirilerin başnda ölçüsüz bir şekilde hemen her suçun cezasn artrmş 
olmas ve pek çok hâlde bir içtima imkânn da ortadan kaldrmş olmas gelmektedir. Bu 
durum mantksz birtakm sonuçlarn doğmasna yol açmaktadr. Bir insana ömrünü 
katbekat aşan oranda bir cezann verilmesi mantğa aykrdr.  

Suçlular arasnda, koruduklar değerler açsndan bir sralama yapldğnda, her ne 
kadar toplumda bu tarz suçlara, özellikle cinsel suçlara duyulan tepki fazla da olsa bu 
yaşam hakkn ihlal etmemekte, yani bir kasten öldürme suçuyla kyaslandğnda daha az 
cezalandrlmas kaçnlmazdr. Bir insann yaşamn ortadan kaldrmakla eş değer hâle 
getirecek bir ceza belirlenmesi doğru değildir.  

12 yaş, 13 yaş, 15 yaş bir çocuğun evlendirilebileceği yaş olarak düşünülmemelidir. 
Bunun Türkiye’nin bir gerçeği olduğu söylenmemelidir. Böyle bir gerçek varsa eğer bunu 
değiştirmek için el birliğiyle hareket edilmesi gerekmektedir.  

Cinsel suçlar bakmndan mağdurun yaş çok önemlidir. Yani, 14 yaşnda olmas ile 
15 yaşnda olmas, 17 yaşnda olmas ile 18 yaşn tamamlamş olmas arasnda kimi 
zaman fiili suç hâline getiren, kimi zaman ise suçun niteliğini değiştiren önemli etkileri 
vardr. Bu konuda failler bazen hataya düşebilmektedir. Mağdurun yaş fiilin esasl bir 
unsuru ve yaş konusunda yaptğ hata, kast kaldracak olmasna rağmen Yargtay’n bu 
konudaki görüşü yaş konusundaki hatann dikkate alnmayacağ şeklindedir. Dolaysyla, 
objektif sorumluluk ilkesini kanuna aykr bir şekilde belirlemektedir ve bu ciddi bir 
sorundur.  

TCK 103 üncü madde açsndan değerlendirildiğinde, 12-15 yaş arasndaki 
çocuklar arasnda gerçekleşen bu tür eylemler bakmndan ceza ehliyetini düzenleyen 
hüküm, yani 12 ve 15 yaş arasndaki çocuklarn durumunu düzenleyen, “işlediği fiilin 
hukuki anlamn” sosyal açdan ne anlama geldiğinin farknda olmamas hâlinde ceza 
verilmeyebilmektedir.  

Avukat Mine Güliz BAYKAL tarafndan esas büyük istismarn soruşturma 
ve kovuşturma sürecinde yaşandğ, mağdur çocuğun adalet sisteminin parças 
olmaya başladğ andan itibaren esas istismara maruz kaldğ ifade edilmiştir. 
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Baykal konuşmasnda şu hususlara dikkat çekmiştir: 

İfadenin ve beyann doğrudan uzman tarafndan Cumhuriyet savcs gözetiminde 
alnmas gerekmektedir. Cumhuriyet savcs ya da kolluk çocukla doğrudan temasa 
geçmemelidir. Cumhuriyet savcs tarafndan 7 yaşndaki bir kz çocuğuna şu soru 
sorulmaktadr, “Baban ereksiyon oldu mu?” Çocuk bu soruyla istismara uğrad m, 
uğramad m? Yasada var olan düzenlemede mağdur çocukla ilgili bu konuda bir eksiklik 
bulunmaktadr. 

Mağduriyetin giderilmesi yannda mağduriyeti oluşturan kişinin yani esas failin de 
doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Esas failin doğru tespit edilebilmesi için de mağdur 
çocukla ilk temas anndan itibaren dünyada da kabul gören birtakm mülakat tekniklerine 
uyulmuş olmas gerekmektedir. Dolaysyla, doğru soruyla mahkemeler nezdinde ve 
toplumsal olarak da şu tartşma yaplmaktadr. Çocuk yalan söyler mi, söylemez mi? 
Avukatlar diyor ki: “Çocuktur bu yalan söyler” Hâkimler, savclar diyor ki; “Çocuk niye 
yalan söylesin?” Temel sorun bu değildir. Çocuk bilişsel ve zihinsel gelişim itibaryla 
evreler arasnda farkllk gösteren, ilk çocukluk, son çocukluk dönemi itibaryla ve gelişim 
itibaryla gösterdiği farkllklarda da anlama, kavrama ve değerlendirmesi özel bir 
uzmanlğ gerektiren bir varlktr. Dolaysyla çocuk doğru ya da yalan söylüyor üzerinden 
gidilmemelidir. Cumhuriyet savcs, kolluk ve mahkeme hâkimi doğrudan çocuğa soru 
sormamaldr, sorular uzman vesilesiyle sorulmaldr. Çünkü çocuğun zihni kirlendiği 
zaman doğru fail tespit edilememektedir. Dolaysyla çocuğa gösterilen kişi ceza alrken, 
esas fail dşarda icraatlarna devam edebilmektedir. Dolaysyla, bunun için mülakat 
teknikleri çok önemlidir. 

Mağdur çocukla ilgili olarak sosyal inceleme raporunun düzenlenmesi 
gerekmektedir. Bu husus özelikle doğru failin tespiti noktasnda kanunda olmayan bir 
şeydir. Çünkü mağdur çocuğun ve ailesinin özellikle aile içi ilişkilerde tannmas ve 
istismar olgusunun kimin tarafndan yaratldğnn doğru tespiti adna doğru bir 
incelemeyle sosyal inceleme raporunun olmas gerekmektedir. 

Mağdur çocuğa ilişkin olarak sürecin başndan itibaren her evrede, sosyal inceleme 
uzmannn yarglamada bulunmas gerekmektedir. Çocuk duruşmada olmadğ zaman da 
tüm yarglama boyunca olmas ve mağdur çocuğun olduğu duruşmann da kapal yaplmas 
gerekmektedir.  

Cinsel istismar oldukça ağr sonuçlar olan irrite edici bir şeydir ancak cinsel 
istismarn telafisi ad altnda, soruşturma ve kovuşturma süreci içerisinde bizzat devlet eliyle 
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oluşturulan istismarn çok daha olumsuz ve büyük sonuçlar olmaktadr. Yasal olarak buna 
ilişkin eksiklikler var ve bunun da düzeltilmesi gerekmektedir. 

D.1.6. 25 Mays 2016 Tarihli (5.) Toplant 

Konu hakknda aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Adem Arkadaş THIEBERT 
Bilkent Üniversitesi İnsan Haklar ve Çocuk Haklar 

Sorumlusu 

Selmin Cansu DEMİR 
İstanbul Barosu Çocuk Haklar Merkezi Genel Sekreteri, 

Avukat 

Mustafa TURGUT 
ASPB, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

Araştrma ve Sosyal Politika Daire Başkan Vekili  

Didem YILMAZ 
ASPB, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Uzman Yardmcs 

Hacer BAŞER 
ASPB, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Koruyucu 

ve Önleyici Hizmetleri Daire Başkan 

Bilkent Üniversitesi İnsan Haklar ve Çocuk Haklar Sorumlusu Adem Arkadaş 
THIEBERT tarafndan çocuğun birey olarak kabul edilmesi ve çocuğa dokunulamamas 
üzerinden yani çocuğun dokunulamaz olmas üzerinden yasalarn tekrar gözden geçirilmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. Çünkü çocuklar hâlâ yetişkinlerin mal gibi olduğu yasalarn, 
özellikle de Medeni Yasa’nn baz maddelerinde (339 uncu maddesi gibi) hâlâ çocuklar 
yetişkinlerin mal gibi yasalarda kendini bulabildiği ve bu durumun kabul edilemez olduğu 
vurgulanmştr. 

Thiebert ayrca şunlar söylemiştir:  

Çocuk istismar ve ihmali Türkiye’de çok uzun süreden beri vardr çünkü bu bir 
güç ilişkisi, yetişkinlerin çocuklara yaptklar bir hakszlktr. Bunun değişebilmesi için 
yasalarn, uluslararas sözleşmelere uymas gerekmektedir. Uluslararas sözleşmelerden 
birkaç tanesi çok önemlidir. Özellikle Çocuk Haklarna Dair Sözleşme’de çocuklarn satş, 
fuhuşu ve pornografisiyle ilgili mağdurlarn nasl korunmas gerektiği, yasalarda 
mağdurlarn korunmasyla ilgili özel bölümler vardr, özellikle 8 inci madde. Bunun 
yannda Avrupa Konseyi’nin Lanzarote Sözleşmesi çocuklarn cinsel sömürüden korunmasyla 
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olarak vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde çocuklarla çalşan profesyonellerin mezun 
olduktan sonra devaml olarak çocuk koruma, çocuk haklar gibi dşardan ya da hizmet içi 
eğitimlerle desteklenmesi gerekecektir. Bunun da YÖK ile beraber müfredatn üzerinden 
geçilerek zorunlu hâle getirilmesi gerekmektedir. Ayrca çocuğa rehabilitasyon 
hizmetlerinin zorunlu hâle gelmesi de gerekmektedir.  

İstanbul Barosu Çocuk Haklar Merkezi Genel Sekreteri Avukat Selmin 
Cansu DEMİR tarafndan birçok istismar vakasnn göz göre göre yaşandğ ifade 
edilmiştir. “Olmadan önleme” diye ifade edilen önleyici politikalarn yokluğu nedeniyle 
çocuklarn sistematik istismarlara maruz kaldğn ve krlma noktas yaşandktan sonra 
sürecin adliyeye yansdğn belirtmiştir. Bu nedenle, sadece faili cezalandrmaya ve 
cezalarn daha çok artrlmasna yönelik çalşmalarn indirgemeci bir tutum olabileceği ve 
çocuklarn gerçek problemini çözmekten uzak kalabileceği kaygsn taşdğ ifade 
edilmiştir. Çünkü mağdurlarla yaplan çalşmalarda, mağdurlarn ve ailelerin yarg 
sürecindeki yarglayc sorulardan yani kendilerinin aslnda yarglanmasndan, örseleyici 
birtakm tutumlardan, yarglamann uzun sürmesinden, yarglama sürecinde 
bilgilendirilmemelerinden, kendilerini ifade edememelerinden ve sanktan ya da sanğn 
ailesinden bask görmelerinden oldukça etkilendiklerini, incindiklerini ve failin 
cezalandrlmasnn kimi zaman bu hassasiyetlerin arka plannda kalabildiği ifade 
edilmiştir. 

Demir ayrca şunlar söylemiştir:   

Okullarn, eğitim hayatnn olduğu kurumlarn denetlenmesi, izlenmesi, çocuklarla 
çalşan kişilerin sorumluluklarnn tespit edilmesi ve koordinasyonun sağlanmas oldukça 
önemlidir.  

2014 yasal değişikliklerinden sonra “ani kesintili hareket” kavramnn gelmesi, 
cinsel taciz suçunun çocuklara karş işlenebileceğinin söylenmesi ve ruh ve beden 
sağlğnn kaldrlmas nedenleriyle bozma ilamlar alnmaktadr. Ayrca 2015 ylnn 
sonunda Anayasa Mahkemesi’nce verilen karar nedeniyle, savclarn bu durumu bekletici 
mesele yapmas talepleri nedeniyle pek çok dosyada tahliye kararlar alnmaktadr.  

Türk Ceza Kanunu’nun 103 üncü maddesinde aslnda cinsel istismar tanm 
bulunmamaktadr. Bu tanmn olmamas ve uygulamada yetişkinlerin cinsellikleri 
üzerinden çocuklarn yaşadklar cinsel istismarn tanmlanmas oldukça muğlak ve 
yoruma  açk birtakm kararlarn çkmasna neden olabilmektedir. Dolaysyla öncelikle 
103 üncü maddenin yani “Cinsel İstismar” başlğnn altnn kademeli olarak doldurulmas  
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gerekmektedir. Örneğin, 105 inci madde, cinsel taciz suçunun çocuklara karş 

işlenebileceğini de ifade etmekte ancak 103 üncü madde, her türlü cinsel davranşn suç 

olduğunu ifade etmektedir. Buradaki çelişkinin giderilmesi gerekmektedir.  

2014 ylnda TCK 103 üncü maddede getirilen “ani ve kesintili hâl” kavram son 

derece muğlak ve uygulaycnn yorumuna açk bir kavramdr, dolaysyla uygulamada 

birlik sağlamak son derece zor olacaktr. Bu kavramn kaldrlmas gerekmektedir. Bununla 

birlikte müstehcenlik ve fuhuş, genel ahlaka karş işlenen suçlar kapsamndadr. Bir 

çocukla porno izlemek, izletmek ya da bunlarn kullanmnda çocuklar kullanmak ya da 

çocuklarn fuhşuna araclk etmek ve bu yönde mağduriyetini sağlamak çocuk istismardr, 

cinsel istismardr ve bunun genel ahlaka karş suçlar kapsamnda değil, çocuklarn cinsel 

özgürlüklerine ve cinsel dokunulmazlklarna karş işlenen suçlar kapsamnda 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Cinsel istismarda TCK 103 üncü maddede yaş snrlar bulunmaktadr. Özellikle 15 

yaşn üstündeki çocuklar için cebir, tehdit, hile ya da iradeyi sakatlayan birtakm hâllerden 

bahsedilmiştir ancak özellikle çok küçük yaşta başlayan cinsel istismar vakalarnda, 

istismarc yakn aile bireyleri olduğunda çocuklarn rzalar sakatlanmakta ve aydnlatlmş 

rzalar toplumsal basklardan soyutlanarak yargnn önüne getirilememektedir. Bu nedenle 

15 yaşn üstündeki çocuklar için de yasa koyucunun suçun unsurlarn tanmlamasnda 

birtakm eksiklikler bulunmaktadr. 

TCK’nn 104 üncü maddesi olan “Reşit olmayanla cinsel ilişki” sorunlu bir 

maddedir. 2014 yl değişikliklerinden sonra ensest suçuna ilişkin birtakm eklemeler 

olmuştur ancak 15 yaşn üstünde iki çocuğun cinsel ilişkiye girmesinin ardndan 

çocuklardan sadece bir tanesinin şikâyetçi olmas nedeniyle çocuklar 

yarglanmaktadr. Eğer 15 yaşndaki bir kz ya da erkek çocuğu 45 yaşndaki biriyle 

rzaya dayal olarak birlikte olursa fakat şikâyetçi olmazsa, 45 yaşndaki kişi hukuk 

düzeninde hiçbir karşlk alamazken; 15 yaşnda, aralarnda bir ay, iki ay ya da iki 

gün olan çocuklar cinsel ilişkiye girdiklerinde ve aile basksyla çocuklardan bir 

tanesi şikâyetçi olduğunda çocuğun cezalandrlmas sonucunu ortaya çkartmaktadr. 

Dolaysyla bu durum oldukça sorunludur. TCK 104 üncü maddede yaplacak 

düzenlemenin çocuklar bakmndan şahsi cezaszlk sebebi olarak nitelendirilmesi 

gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin özellikle 2015 yl sonunda verdiği kararda 

çocuklarn cinsel ilişkilerinin evlilik çerçevesinde değerlendirilmesi tehlikelidir.  
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Bunun hem kz hem de erkek çocuklar bakmndan problemlere ve birçok temel 

haklarndan mahrum kalmalarna yol açabilir. 

Türk Ceza Kanunu’nda birden fazla evlilik, hileli evlenme, dinsel törene ilişkin 

madde, Anayasa Mahkemesi tarafndan özel hayatn gizliliği vs. nedenlerle iptal edilmiştir. 

18 yaşn altnda bir bireyin evlendirilmesi durumunda ceza alnmasnn yasada yer almas 

ve ağrlaştrc neden olmas gerekmektedir. Medeni Kanun’daki evlilik yaşnn 18’e 

çekilmesi çocuk evliliklerine ve zorla evlendirilmelerine karş yaplacak mücadelenin 

önemli bir ayağdr. 

Çocuklarla bire bir çalşan meslek elemanlar bir risk faktörü belirlediklerinde bunu 

yarg sürecine yanstma konusunda kayg duymaktadr. Dolaysyla bildirim yükümlülüğü 

çok önemli bir noktadr.  

Çocuğun ifadesi bir kere alnmal, mutlaka avukat ve sosyal çalşma görevlisiyle 

desteklenmeli, ifadesi ses ve görüntü kayd altna alnmal ve sanğn ya da hazr bulunma 

hakk olanlarn yokluklarnda çocuk ifade verebilmelidir. 

Çocuklar çoğu zaman istismar olayn yargya yanstmak istememektedir. Çünkü 

uygun olmayan ortamlarda çocuklar, uzman olmayan kişiler tarafndan ya da yeterli 

uzmanlğ olmayan kişiler tarafndan defalarca, bazen yannda sank varken, bazen 

kalabalk duruşma salonlarnda, çoğu zaman özel hayatlar sorgulanarak, örseleyici ve 

damgalayc sorulara muhatap olarak ve genelde de yarg mensuplarnn kendi kişisel 

görüşleri ve dünyaya bakş açlar çerçevesinde bir değerlendirmenin sonucuyla 

yaşadklarn anlatmak zorunda kalmaktadr. 

CMK’da yaplmas gereken düzenlemeler; süratli ve gizli yarglama yaplmaldr. Uzmann 

etkin katlmnn olmas gerekmektedir. Davalarn hâkimlerin, savclarn, avukatlarn, uzmanlarn 

görüşleri doğrultusunda yönlendirilebilmelerini sağlamak önemlidir. Uzmanlaşmş hâkimler, savclar 

ve avukatlarn dosyalarda taraf olmas önemlidir. Çocuğun bizzat duruşma salonunda bulunmasna 

gerek bulunmamaktadr. Çünkü Avrupa Konseyi Sözleşmesi de bu şekildedir. Teknolojiden 

faydalanarak çocuğun bizzat duruşma salonunda bulunmadan ses ve görüntü kaydyla ifadesinin 

alnmas ve bir kere ifade vermesiyle yetinilmesi sağlanmaldr. Çocuğun her türlü psikolojik ve fiziksel 

baskdan kurtulabildiği bir yarglama olmaldr. Çocuk İzlem Merkezleri bu anlamda çok önemlidir. 
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Çocuk İzlem Merkezleri sadece genelgeyle snrl kalmamal ve yasal bir düzenlemeye tabi 

tutulmaldr.  

Özellikle çocuklara karş işlenen suçlarda otomatik indirimin uygulanmamas 

gerekmektedir. Erteleme ve hükmün açklanmasnn geri braklmas düzenlemelerinin 

cinsel istismar suçlar bakmndan uygulanmamas gerekmektedir. Kişisel ilişki ve velayete 

ilişkin hükümlerin özellikle aile içi istismar vakalarnda ayrca değerlendirilmeleri 

gerekmektedir. Mağdurlar koruyacak önlemler içerisinde; mağdurlar bakmndan kimlik 

değişimi ve gizlilik kurallar hususlarnn kapsaml değerlendirilmesi ve kolaylaştrlmas 

gerekmektedir.  

Pek çok dosyada Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun esas 

alndğ ancak Çocuk Koruma Kanunu’nun devre dş brakldğ, buradaki hükümlerin çok 

fazla dikkate alnmadğ, atf yaplmadğ, gerekçelendirmelerde temel ilkelere yer 

verilmediği görülmektedir. Dolaysyla tedbir süreçlerine ve çocuk koruma sistemine 

ayrca önem verilmesi gerekmektedir. 

2014 ylnda yaplan yasal değişikliklerin çocuklar lehine olduğunun ve cezalar 

artrdğnn ifade edilmesine rağmen hayata geçirilemediği ve çocuklarn aleyhine işlediği, 

hatta failleri cesaretlendirdiği görülmektedir. Sonuç olarak önleyici politikalar ve 

çocuklarn ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi ve faillerin suçu işlemeden denetim, 

önleme, izleme gibi uygulamalara tabi tutulmas gerekmektedir. Çocuklar koruyacak ve 

çocuklarn istismarn önleyecek politikalarn hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

ASPB, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Araştrma ve Sosyal 

Politika Daire Başkan Vekili Mustafa TURGUT tarafndan doğrudan istismar ve ihmal 

hususunda herhangi bir araştrma yapmadklar, dolayl olarak ihmal ve istismar hususunda 

yaptklar araştrmalarn mevcut olduğu ifade edilmiştir.  

Turgut ayrca şunlar söylemiştir: 

Konusu suç teşkil ettiği için bu tarz konularda sosyal araştrma yapmak zordur, dünya 

genelinde de zordur ve genelde lokal çalşmalar yaplmaktadr. Bu nedenle Türkiye geneli 

Resmî İstatistik Program’ndaki iki araştrmada ihmal ve istismara dair dolayl sorular 

sorulmaktadr. 2008’de ilki yaplan ergen profili araştrmas 2013’te tekrarlanmştr. 

Birincisinde 5.700 ergenle görüşülmüştür. Araştrmalardaki ergen tanm 12-17 yaş aras 

veya 12-18 yaş aras yani 12-13-14-15-16-17 yaşlar kastedilmektedir. Diğeri de Resmî 
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İstatistik Program’nda yer alan Türkiye Aile Yaps Araştrmasdr. Burada ise özellikle 

anne babalarn çocuklar cezalandrma şekilleri sorulmaktadr. Bunlar doğrudan değil, 

dolayl araştrmalardr. Konusu suç teşkil ettiği için bu tür araştrmalar tüm dünyada da 

“nationwide” diye ifade edilen ulusal bağlamda yaplmamakta, genelde lokal sorunlarn 

görüldüğü yerlerde çalşmalar yaplmaktadr. Anket sorularyla kişilere bizzat soru 

sorulduğundan dolay kişiler gizleyebilmekte ve abartabilmektedir. Avrupa’da dolayl 

olarak yaplan şiddet araştrmalaryla Türkiye arasnda bulunan rakamlar itibaryla çok 

ciddi farkllklar bulunmamaktadr. Özellikle cinsel eğitimlerin yoğun olarak 

gerçekleştirildiği ülkelerde, örneğin Danimarka ve İsveç’te yaplan çalşmalar düzenli 

olarak takip edilmektedir. 15 yaş öncesi düzenli cinsel eğitimler yaplmasna rağmen 

Danimarka ya da İsveç’te her beş kadndan biri çocukluğunda istismara veya ihmale maruz  

kalmaktadr. Türkiye’de ayn dönemde yaplan araştrmada her on kadndan biri 

çocukluğunda istismara veya ihmale maruz kalmaktadr. Rakamlara itibar etmek 

gerekmekte ancak rakamlar araştrmalarda fikir verir fakat sorunlar çözmez.  

ASPB, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzman Yardmcs 

Didem YILMAZ tarafndan, yaplan araştrmalarn direkt olarak şiddet konusunda, 

çocuğa yönelik çocuk istismar ve ihmali konusunda olmadğ, dolayl olarak bilgiler 

alnabileceği ifade edilmiştir. Türkiye Aile Yaps Araştrmasnn 2006-2011’de yapldğ, 

2016 Haziran aynda da sahaya çklmasnn planlandğ ifade edilmiştir. Türkiye Ergen 

Profili Araştrmasnn 2008-2013 yllarnda yani beş ylda bir tekrarlandğ ve 

tekrarlanmasnn planlandğ belirtilmiştir. Ancak tekrarlanan araştrmalardan bekledikleri 

bir sonucun olmadğ, araştrmalarn sadece fikir verdiği ancak idari kaytlarn rakamlar 

verebildiğini ifade etmiştir. Bu ayrmn iyi yaplmas gerektiğini vurgulamştr. 

Ylmaz ayrca şunlar söylemiştir: 

İstismar ve ihmalden bahsedilirken yalnzca “cinsel istismar” kavram kullanlmaktadr. Ancak 

“şiddet” çocuğa yönelik olduğunda bu “Çocuk istismar ve ihmali” başlğ altnda snflandrlmaldr. 

Bunun altnda da “çocuk ihmali”, “çocuk istismar” ve “çocuğa kötü muamele” kavramlar 

görülmektedir. Dünya Sağlk Örgütü bu üç kavram da ayr ayr tanmlamştr. “Çocuk istismar ve 

ihmali; ana, baba ya da bakc gibi bir erişkin tarafndan çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve 

profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen 

ya da kstlayan eylem ve eylemsizliklerin tümüdür.” Literatürde istismar ve ihmalin birbirinden 

ayrlmadğ görülmektedir ancak çocuk ihmali Dünya Sağlk Örgütü tarafndan şöyle tanmlanmaktadr. 
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istismara dair istatistikleri derlemektedir, şiddet ve ihmal konularnda da düzenli 
derlemeler ve yaynlar yapmaldr. Amerikan Sağlk ve İnsan Hizmetleri Birimi şöyle bir 
istatistik tutmakta ve verilerini böyle derlemektedir. Ebeveynlerin Fail Olmalar Durumuna 
Göre Çocuklarn Uğradğ Kötü Muamele Saylar 2013; “sadece anne”, “anne ve başka 
kişiler”, “sadece baba”, “baba ve başka kişiler”, “anne ve baba” şeklinde ayrm yapmştr. 
Sonuç olarak sosyal politika üretimi için araştrmalar dolayl ve fikir vericidir, esas 
rakamlara verilerden ve istatistiklerden ulaşlmaldr. 

ASPB, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Koruyucu ve Önleyici Hizmetleri 
Daire Başkan Hacer BAŞER tarafndan 2011 ylnda Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlğ’nn kurulmasyla birlikte Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ihtisas bir 
kurum hâline dönüştürülmüş olduğu ifade edilmiştir. Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün hukuki anlamda çocuklara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, 
rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmekle 
görevli olduğu belirtilmiştir. 

Başer ayrca şunlar söylemiştir:  

Çocuğa yönelik hizmetlerde 2012 ylnda 617 milyon TL olan bütçe 2016 ylnda 
yaklaşk 1 milyar 539 bin TL’ye ulaşmş durumdadr. Hizmet önceliği, her çocuğa 
bireyselleştirilmiş bir bakm hizmeti sunmaktr, bununla birlikte çocuğun üstün yararn ön 
planda tutarak çocuk haklar doğrultusunda politikalar geliştirmek ve uygulamak öncelikli 
hedeflerdendir. 

Çocuk tek başna, tek bir kurumun ya da sadece ailenin hizmet vererek refahnn ve 
esenliğinin sağlanacağ bir birey değildir, birçok kurumun çocuğun gelişimine ve 
esenliğine katk sunacak hizmetlerle onu desteklemesi gerekmektedir. Bunu yapabilmek 
için de koordineli bir şekilde çalşmak gerekmektedir. Dezavantajl çocuklar aile odakl 
hizmet modellerinden yararlandrmak en temelde çocuk hakk gereğidir. Çünkü her çocuk 
bir aile içinde yaşama hakkna sahiptir. Dolaysyla çocuklarn kurumsal bakm 
hizmetlerinden yararlandrlmasndan ziyade aile odakl hizmetlerle desteklenmesi yolunda 
çalşmalar yürütülmektedir. Bir çocuğun kendi öz ailesi yannda bakm mümkün değil ise 
ev tipi kuruluşlarda bakm hizmeti sunulmaktadr.  

14.689 çocuk evlat edindirme hizmetinden yararlandrlmakta, koruyucu aile yannda 
baklan çocuk says 4.778, koruyucu aile says ise 3.928’dir. Sosyoekonomik destek 
hizmetinde  çocuk  başna yaş  durumuna  uygun  olacak  şekilde aylk olarak 337 TL ile 759  
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güçlendirilmesidir. Dördüncü amaç, çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ve çocukların 

şiddete karşı güçlendirilmesidir. Beşinci amaç, şiddet mağduru çocuklara yönelik kurumsal 

hizmetlerin güçlendirilmesidir. Altıncı amaç, çocuğa yönelik şiddet uygulayan bireyler için 

etkin rehabilitasyon programları geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Yedinci amaç fazla sayıda 

medya ve İnternet yayın politikalarının çocuk haklarına uygun olarak geliştirilmesidir. Son 

amaç Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı’nda yer alan faaliyetlerin çocuk dostu 

bir raporlama mekanizmasıyla izlenmesini içermektedir.  

Erken uyarı sistemiyle bağlantılı olarak; koruyucu, önleyici bir faaliyet olarak okul 

sosyal hizmeti çalışmaları önemlidir. Bir mekanizmanın kurulması gerekmektedir. 

Okullarda rehberlik servisleri yoğunluklu bir şekilde çocuklara psiko-sosyal destek 

anlamında çalışmalarını yürütmektedir ancak okul sınırları içerisinde kalmaktadır. Çocuk 

okul ortamlarından ziyade normal yaşantısında maruz kaldığı olaylar neticesinde ya da 

yaşantısındaki ihtiyaçlar nedeniyle ihmal ya da istismara maruz kalabilmektedir. Türkiye 

genelinde çocuk risk haritasının oluşturulması projesi yürütülmektedir. Sağlıklı bir izleme 

sisteminin hayata geçmesi için Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji 

Belgesi’nin izlenmesine dönük faaliyetler kurumlar arası işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir. 

Terör mağduru çocuklara yönelik de psiko-sosyal destek anlamında çalışmalar 

bulunmaktadır. Özellikle sosyoekonomik destek ve psiko-sosyal destek anlamında aileler ve 

çocuklar desteklenmektedir. Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulları 

bulunmaktadır. Çocuk Hakları Ulusal Strateji Belgesi temelinde izleme çalışmalarını 

yapmaktadır. 81 ilde Ulusal Çocuk Forumları gerçekleştirilmektedir. İl Çocuk Hakları 

Komiteleri aracılığıyla sosyal uyum programları yapılmakta; özellikle kamp dışında yaşayan 

Suriyeli çocuklara dönük çalışmalar yapılmaktadır.  

11 Ekim, 2013 yılından itibaren Dünya Kız Çocukları Günüdür. 11 Ekim’in Dünya 

Kız Çocukları Günü olması için Türkiye’nin girişimiyle Birleşmiş Milletlere teklif edilmiştir 

ve kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği temayla her yıl kutlanmaktadır.  

D.1.7. 01 Haziran 2016 Tarihli (6.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 
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Konu hakknda aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Prof. Dr. Bahar GÖKLER 

Çocuk İstismarn ve İhmalini Önleme Derneği Başkan, 

Hacettepe Üniversitesi Tp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh 

Sağlğ ve Hastalklar Anabilim Dal Emekli Öğretim 

Üyesi 

Prof. Dr. Ayşen COŞKUN 
Kocaeli Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlğ ve 

Hastalklar Ana Bilim Dal Başkan 

Veysel ÖZTÜRK 

Milli Eğitim Bakanlğ, Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik Hizmetleri Daire 

Başkan Vekili 

Çocuk İstismarn ve İhmalini Önleme Derneği Başkan, Hacettepe 
Üniversitesi Tp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlğ ve Hastalklar Anabilim Dal 
Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar GÖKLER tarafndan Birleşmiş Milletlerin 2006 
ylnda Çocuğa Yönelik Şiddet Raporunda çocuklara yönelik şiddetin dünyann her 
bölgesinde var olduğu, sonuçlarnn çocuklar için çok olumsuz bulgular taşdğ, hiçbir 
şekilde mazur görülemeyeceği ve önlenebilir olduğu ifade edilmiştir. 

Gökler ayrca şunlar söylemiştir: 

2006 ylnda Dünya Sağlk Örgütü’nün ve Uluslararas Çocuk İstismarn ve 
İhmalini Önleme Derneği’nin hazrlamş olduğu Çocuklara Yönelik Kötü Muamelenin 
Önlenmesi başlkl raporunda önleme stratejisi olarak çok sistematik ve pek çok uzmanlk 
alann bir arada içeren bir yaklaşm önerilmiştir ve yaplacak etkinliklerin şöyle 
planlanmas vurgulanmştr; öncelikle çocuğa yönelik şiddetin ortaya çkmadan önlenmesi, 
şiddet ortaya çktysa erken fark edilip tekrarnn önlenmesi, şiddetin uzun dönem etkilerini 
en aza indirgeyecek girişimlerin gerçekleştirilmesi. Bu çalşmalarn etkin olabilmesi için 4 
temel süreçten söz edilmiştir. Bu 4 temel süreç; sorunun kavramsal olarak tannmas ve 
boyutunun saptanmas. Soruna neden olan etmenlerin ve risklerin belirlenmesi. Risk 
etmenleri ve koruyucu etmenleri dikkate alarak girişimlerin planlanmas. Etkin olduğu 
gösterilen girişimlerin büyük ölçekte uygulamaya geçirilmesi.  

4 tane istismar türü vardr. Fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve 
ihmal. Cinsel istismar şöyle tanmlanmştr. Çocuğun bir yetişkin ya da kendisinden büyük 
bir çocuk tarafndan anlamadğ ya da kabul etmediği, gelişimsel olarak hazr olmadğ bir 
cinsel eyleme yönlendirilmesi ve karş tarafn cinsel doyumu için kullanlmas durumudur. 
Bu noktada çocuklar aras cinsel istismar da söz konusu olabilmekte ancak bir durumun 
cinsel istismar olarak kabul edilmesi için istismarcnn çocuktan en az 4 yaş büyük olmas 
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birleştirmesi gerektiği ifade edilmiştir. Çocuklar için sağlkl birtakm değişiklikleri 
yapabilmek için çocuğun yannda taraf olmann ve birincil olarak çocuğun yannda 
çalşmann zorunluluk olduğu vurgulanmştr. 

Coşkun ayrca şunlar söylemiştir: 

İlköğretimde medya okuryazarlğ seçmeli dersi bulunmaktadr. Bu birçok açdan 
önemlidir. Çünkü çocuklar sadece aile içinden ya da toplumdan değil, sanal dünyadan da 
cinsel yönden taciz edebilecek çok tehlikeli kanallar bulunmaktadr. Medya okuryazarlğ 
dersinin müfredat iyi yaplandrlmal, yaşa göre uygunlaştrlmal ve zorunlu ders hâline 
getirilmelidir. Bu derse sadece çocuklarn değil belli aralklarla ailelerin de katlmalar 
sağlanmaldr.  

Toplumun kanaat önderleri bu süreçte yer almaldr. Türkiye’nin kültüründe 
toplumun kanaat önderlerinin rolü son derece önemli olmuştur. Doğru bilgilendirmeyi 
onlarla yapmak ve toplumun, ailenin olaylara bakş konusunda onlardan yardm almak 
gerekmektedir. Bu husus bir proje hâline getirilmelidir. Çünkü halk sağlğ 
uygulamalarnda topluma ulaşlmak isteniyorsa onlara yakn olan, onlarn dilini konuşan, 
onlarla rahat bir arada bulunan insanlar araclğyla onlara doğrular ya da farkllklar 
iletmelidir.  

Akrandan akrana eğitim çok önemlidir ve bunun yaygnlaştrlmas ve 
desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü bugünün gençleri yarn toplumu yönetecek 
insanlardr. 

Çocukla birebir çalşan meslek elemanlarnn donanm yetersizdir. Bu alanlarla 
çalşlmas için lisans eğitimlerinden sonra lisansüstü destek eğitimlerinin alnmas 
zorunluluktur. 

Medyann çocuğa dair mahremiyete mutlaka özen göstermesi gerekmektedir. 
Medya toplumu bilgilendirmede çok önemli bir faktördür ve çocuk mahremiyet ve 
damgalanmamay istemektedir.  

Çocuk istismarnda tek bir numaradan müdahale edilecek sistemin, tüm Türkiye’de 
kurulmas ve bunun çocuklara iletilmesi gerekmektedir. Çünkü çocuklar açk edememekte, 
tehdit edilmekte ve suça iştirak edildikleri izlenimi verildiği için, açk ettiklerinde ceza 
alacaklarn, suçlanacaklarn hissettiklerinden yllarca susabilmektedir. Ayrca çağr 
merkezlerinde iyi yant verecek kişilerin olmas gerekmektedir.  



‒ 77 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)



‒ 78 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)

78 
 

Çocuk Koruma Merkezleri ile Çocuk İzlem Merkezleri arasnda eşgüdümün 

sağlanmas gerekmektedir.  

Haziran 2015’ten itibaren giren yasada adli sistemde tkanmaya neden olan ve 

aslnda mağdur çocuk açsndan faydas olmayan “Ruh sağlğ bozulmuştur” kavramnn 

çkmas doğrudur. Ancak, yarglama sürecinde şöyle bir eksiklik ortaya çkmştr. Çocuğun 

ruhsal belirtilerinin delil saylmas da ortadan çkt ve değerlendirmede yirmi yl öncenin 

gerisine dönülmüştür. Yani nitelikli cinsel istismar varsa çocuk adli sisteme girmekte, 

değilse fiziksel delil yoksa evine geri gönderilmektedir. Bunun göz önüne alnmas 

gerekmektedir yani ruhsal delillendirme çocuğun cinsel istismarnda son derece önemli yer 

tutmakta ve bu nedenle de olgularn mutlaka multidisiplinel değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Çocuk İzlem ve Çocuk Koruma Merkezlerindeki multidisiplinel ekiplerce 

değerlendirmenin yaplmas, ÇİM’lerde muayene ve değerlendirmelerde mutlaka çocuk 

psikiyatrisi ve adli tp uzmanlarnn yer almas gerekmektedir.  

Tedbirlere hükmedilmesi konusunda skntlar bulunmaktadr. Hâlbuki Çocuk 

Koruma Kanunu bu konuda birtakm araçlar vermiştir ve tedbir kararlarna artk 

hükmedebilmektedir. Tedbir kararlar konusunda bütün kurumlar üstlerine düşen görevi 

yapmal çünkü Çocuk Koruma Kanunu tedbir karar uygulayacak kurumlar yasal olarak 

yükümlü klmaktadr.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ bünyesindeki Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin 

(ÇOGEM) kuruluşunda ciddi skntlar bulunmaktadr. Bakm, koruma, sosyal 

rehabilitasyon için Bakm ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri (BSRM) kurulmuştur. 

Cinsel istismar mağduru, suça itilmiş ve sürüklenmiş çocuklar için de Koruma, Bakm ve 

Rehabilitasyon Merkezleri (KBRM) kurulmuştur. Her iki kurum da, illerdeki zorunluluk 

nedeniyle fiziksel koşullara uygun olmayan yerlerde uygulamaya başlamştr. Bu 

kurumlarda istismar alannda bilgisi olmayan elemanlar çalşmakta ve 40’tan fazla çocuk 

bir arada yatmaktadr. Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde (ÇOGEM) kalan çocuk saysnn 

15’i aşmamas, çalştrlacak elemanlarn mutlaka eğitimden geçmesi ve orada çalşan 

elemanlarn ekonomik koşullarnn iyileştirilmesi gerekmektedir.  
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Milli Eğitim Bakanlğ, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, Rehberlik Hizmetleri Daire Başkan Vekili Veysel ÖZTÜRK tarafndan 

rehberliğin kişinin kendisini gerçekleştirmesine destek olmak olduğu ifade edilmiştir. 

Rehberliğin, bireyin kendisini anlamas, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar almas, 

kapasitesini en üst düzeyde geliştirmesi, çevresine ve topluma sağlkl uyum sağlamas 

amacyla verilen profesyonel yardm süreci olduğunu belirtmiştir. Okullardaki rehberlik 

faaliyetlerinin ana hatlaryla koruyucu ve önleyici rehberlik çalşmalar ve krize müdahale 

çalşmalar olmak üzere 2 ana başlkta toplandğn ifade edilmiştir. 

Öztürk ayrca şunlar söylemiştir:  

Okuldaki rehberlik çalşmalar; okula ve çevreye uyum, kendini kabul, kişiler aras 

ilişkiler, eğitsel başar, güvenli ve sağlkl hayat, toplum ve aile, eğitsel ve mesleki gelişim 

konularyla iç içe yaplan çalşmalardr. Millî Eğitim Bakanlğ bünyesinde özel 

okullardaki öğrencilerle birlikte yaklaşk 20 milyon öğrenci, 60 bin okul, 1 milyon 

öğretmen bulunmaktadr.  

Rehberlik hizmetleri daha profesyonel olarak; 231 rehberlik ve araştrma 

merkezindeki 1.627 öğretmen ve yine okullarda bulunan 30.962 öğretmen olmak üzere, 

toplamda 32.589 rehber öğretmenle sunulmaktadr. 

Okullarda ve rehberlik araştrma merkezlerinde ana hatlaryla; eğitsel, mesleki ve 

kişisel rehberlik hizmetleri sunulmaktadr. Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi, madde 

bağmllğyla mücadele, aile eğitimleri, psikososyal müdahale hizmetleri sunulmaktadr.  

Sunulan hizmetlerin içinde; risk grubundaki çocuklarn belirlenmesi, aile 

programlar, psiko-sosyal koruma, önleme çalşmalar, özel eğitime ihtiyac olan 

çocuklarn belirlenmesi veya bunlara yönelik eğitimlerin verilmesi, okul devamszlğ ve 

okul başarsna yönelik çalşmalar, çeşitli test ve envanterlerle çocuğu tehdit eden 

durumlarn belirlenmesi, öğretmenlere, ailelere ve diğer tüm çalşanlara çocuk ihmal ve 

istismaryla ilgili bilgilendirme çalşmalarnn yaplmas, öğrencilere psikolojik destek 

sunulmas, okuldaki diğer öğrencilere ve gruplara bireysel psikolojik desteğin sunulmas, 

ihmal ve istismar konusunda dokümanlarn hazrlanmas, şiddetin önlenmesi, azaltlmas 

konusunda öğretmen, veli, öğrenci işbirliğinde çalşmalarn yürütülmesi, ihmal ve 

istismara maruz kalmş kişilerle ilgili yasal sürecin başlatlmasyla ilgili çalşmalar devam 

etmektedir.  



‒ 80 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)



‒ 81 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)



‒ 82 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)

82 
 

Ailelerin de güçlendirilmesi gerekmektedir ki çocuğa bir bütün olarak müdahale 

edilsin. Okul içerisinde kazandrlmaya çalşlan olumlu davranşlar eğer aile içerisinde 

ayn yönde seyir göstermiyorsa yaplan çalşmalarn büyük bir ksm boşa gitmektedir. 

Dolaysyla öncelikle ailelere dokunmak gerekmektedir. 0-18 yaş aile eğitim 

programlaryla çocuğun gelişimi ve eğitimi, olumlu anne babalk becerileri, sağlkl 

beslenme, olumlu davranş kazandrma, temel alşkanlklar kazandrma, toplumsal cinsiyet 

eşitliği, aile içi iletişim, aile içi şiddet, aile içi çatşma, çatşma çözme teknikleri, temel 

insan haklar ve çocuk haklar, ergenlik dönemleri, okula hazrlama, okul aile işbirliği 

konularnda 0-3, 3-6, 7-11 vb. 1-18 yaş arasndaki çocuklarn ailelerine eğitimler 

verilmektedir. Bu eğitimler Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağl Türkiye’nin 

her ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezleri araclğyla verilmektedir.  

D.1.8. 15 Haziran 2016 Tarihli (7.) Toplant 

Konu hakknda aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Osman KOLAY 
İçişleri Bakanlğ Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk 

Şube Müdürü 

Özlem YILMAZ 

İçişleri Bakanlğ Jandarma Genel Komutanlğ Aile 

İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü 

Jandarma Personel Yarbay 

İbrahim DEMİRCAN 
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ, İstihdam 

Politikalar Daire Başkan  

İçişleri Bakanlğ, Emniyet Genel Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürü Osman 

KOLAY tarafndan koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri kapsamnda, başta okul çevreleri 

olmak üzere, çocuklarn kamuya açk ve umuma mahsus yerlerde koruyucu ve önleyici 

güvenlik tedbirlerini artrmas amacyla 10 adet Bakanlk genelgesi yaymlandğ, ayrca, il 

emniyet müdürlüklerine Emniyet Genel Müdürlüğünce, çocuğun her türlü tehlikeden ve 

istismardan korunmasna yönelik olarak emir veya talimat yazlarnn gönderildiği ifade 

edilmiştir. Bu kapsamda, ailelere ve çocuklara yönelik kişisel güvenlik bilgilendirme 

faaliyetlerine 2013, 2014 ve 2015 yllar itibaryla bakldğnda 47.600 eğitim toplants, 

17.557 panel, sempozyum ve konferans gerçekleştirildiği belirtilmiştir. 315 bin okul ziyareti 
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yaplarak bu ziyaretler esnasnda yaklaşk 2 milyon 400 bin katlmcya bilgilendirme 

faaliyetleri yapldğ ve yaklaşk olarak da 1 milyon 650 bin afiş, broşür ve kitapçk 

dağtldğ ifade edilmiştir. 

Kolay ayrca şunlar söylemiştir: 

Çocuklarn sadece dşarda, açk alanlarda veya kamuya açk alanlarda risk altnda 

olduğunu, diğer yerlerde güvende olduğunu söylemek doğru değildir. Bugünkü gelişen 

teknolojiyle birlikte İnternet üzerinden de risk oluşmakta ve bu kapsamda İnternet 

güvenliği anlamnda da eğitim ve bilgilendirme çalşmalar yaplmaktadr. 2016 yl 

içerisinde, İnternet güvenliği, çocuklarn güvenli İnternet kullanmas anlamnda ilk dört 

aylk süre içerisinde 246 adet eğitim, konferans ve seminer toplantlar düzenlenmiş ve 

yaklaşk 45 bin kişiye bu toplantlarda ulaşlmştr. Çocuklarn İnternet güvenliğini 

sağlamak amacyla 80 bin afiş, broşür, kitapçk ve hâlen dağtm devam eden 135 bin 

civarnda broşürle çocuklar bilgilendirilmektedir. Bu bilgilendirmeler esnasnda diğer 

bakanlklardan uzmanlarla veya üniversitelerden akademisyenlerle işbirliği yaplmaktadr.  

Risk çerçeve oranna bakldğnda okul akla gelmektedir. Çocuklarn sadece okulda 

bulunduklar süre değil, okul için evden çktğ andan itibaren tekrar eve döndüğü süre 

içerisindeki riskleri ortadan kaldrmaya yönelik çalşmalar yaplmaktadr. Okul çevresi ve 

güzergâhnda meydana gelen suçlarn zaman ve mekâna göre dağlm, yoğunluğu, suç 

işleyenler ve suça maruz kalanlar göz önünde bulundurularak suç analiz çalşmas 

yaplmakta, suç haritalar hazrlanarak elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda 

belirlenen risk derecelerine göre planl önlemler alnmaktadr. 

2013, 2014 ve 2015 yllarna ilişkin; okul güvenliğini sağlamak amacyla ve okul 

çevrelerinde yaplan umuma açk yerlerle alakal üç yl toplamna bakldğnda, okul çevresinde 

yaklaşk 104 bin civarnda İnternet kafe, 170 civarnda park bahçe, 54 bin civarnda kahvehane ve 

120 bin civarnda da diğer umuma açk yerlerde denetimler yaplmş ve bu süre içerisinde 246 bin 

civarnda okul servis araçlar denetimden geçirilmiştir. Ayrca son üç eğitim öğretim ylnda okul 

çevrelerinde yaplan denetimlerde okulla ilişiği bulunmayan toplam 553.199 kişi kontrole tabi 

tutulmuş, bu şahslarn, okulla ilişkisi olmayan şahslarn okul çevrelerinden uzaklaştrlarak güvenli 

eğitim ortam sağlanmas amaçlanmştr. Ayn şekilde 2016 ylnn ilk 4 ayna bakldğnda 10 bin 

civarnda İnternet salonu kontrolü, 15 bin park bahçe, 3.500 kahvehane ve 12 bin diğer umuma açk 

yerlerin denetimi yaplmş, 41.500 civarnda okul servis aracnda toplamda 81.660 denetim 

yaplmştr. Okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerin doğrudan ulaşabilecekleri okul irtibat 
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çocuklarla ilgili yaplan tüm işlemlerde çocuğun yüksek yararnn gözetilmesi ve çocuk 
suçlaryla mücadelede başarl olabilmek maksadyla başta teşkilatlanma olmak üzere 
kolluk uygulamalar, personelin eğitimi, halkn bilinçlendirilmesi faaliyetlerinin koordineli 
bir şekilde yürütüldüğü ifade edilmiştir. 

Ylmaz ayrca şunlar söylemiştir: 

Çocuklar ve aile içi şiddet mağduru kadnlarla ilgili ulusal ve uluslararas boyuttaki 
gelişmeler ve mevzuatta yaplan düzenlemeler doğrultusunda kadna ve çocuğa yönelik 
işlemlerin tek elden yürütülmesi, birliklerin koordine edilmesi, kurumsal hafzann 
yerleştirilmesi ve gelişmelerin takip edilmesi maksadyla Jandarma Genel Komutanlğ 
karargâhnda 16 Mays 2012 tarihinde Harekât Başkanlğ, Asayiş Daire Başkanlğ 
bünyesinde Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü teşkil edilmiştir. İl 
Jandarma Komutanlklarnda ise 2016 yl itibaryla Asayiş Şube Müdürlükleri bünyesinde 
48 ilde Çocuk ve Kadn Ksm Amirliği, 33 ilde ise Çocuk ve Kadn Suçlar İşlem 
Astsubay bulunmaktadr. İlçe jandarma ve karakol komutanlklarnda da bu görev çocuk 
ve kadn suçlar işlem astsubaylğ görevi ikiz görevle yürütülmektedir. 2019 ylnn 
sonuna kadar tüm illerde çocuk ve kadn ksmlarnn yaygnlaştrlmas planlanmaktadr. 
Çocuk ve kadn ksm amirliklerinin kurulacağ iller yaplan bir analiz çalşmasyla 
belirlenmiştir. ÇİM’lerin ve ŞÖNİM’lerin bulunduğu illere öncelik verilmiştir. 

Nüfus, kadna şiddet olay saylar, çocuk suçlar saylar, mağdur suça sürüklenen 
saylar, vs. dikkate alnarak önceliklendirme yaplmştr. Ayrca yereldeki kurumlar aras 
işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesine yönelik ÇİM ve ŞÖNİM’lerin bulunup 
bulunmadğn dikkate alnmştr. Jandarma bölgesinde yaklaşk 16 milyon 900 bin nüfus 
bulunmaktadr.  

Kolluk birimlerinde çocuklarla ilgili yaplacak işlemlerin çok iyi bilinmesi 
gerekmektedir, bu sebeple jandarma okullar komutanlğnda öğrenim gören tüm subay ve 
astsubaylara insan haklar dersi kapsamnda kadna ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele 
konusu ayr bir ünite olarak ilave edilmiştir.  

Mesleki gelişim plan kapsamnda ylda iki dönem hâlinde iki hafta süreyle olacak 
şekilde çocuk suçlarnn önlenmesi ve kadna yönelik şiddetle mücadele konulu meslek içi 
eğitim düzenlenmektedir. Bu eğitimi alan personel birliğine döndüğünde üç gün süreyle 
yerinde eğitim vermektedir. Bu eğitimlerin içerisinde çocuğa yönelik olarak çocuk hukuku, 
çocuğun gelişimi ve psikolojisi, çocuklarn duygusal, fiziksel ve cinsel istismar, güvenlik 
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sağlanmaktadr. Son üç yl içerisinde düzenlenen 1.095 faaliyette 177.538 vatandaşa ve 
öğrenciye ulaşlmştr.  

Avrupa Birliği Katlm Öncesi Mali Yardm Arac II, Temel Haklar Alan 2015 Yl 
Programlamas kapsamnda Jandarma Genel Komutanlğnn Çocuk ve Kadn Ksmlarnn 
Kurumsal Kapasitesi Projesi yürütülmeye başlanmştr. Bu projenin eşleştirme bileşeninde 
Jandarmann kadna şiddet, çocuklara yönelik görev ve hizmetler, aile içi şiddet 
konularnda iletişim ve savunuculuk stratejisinin oluşturulmas, 59 il personeline eğitim 
verilmesi, eğitim verilen personel araclğyla savunuculuğun yaygnlaştrlmas yer 
almaktadr. Tedarik bileşeni kapsamnda 59 ksm amirliği için araç, giyilebilir vücut 
kameras, balistik yelek, görüşme odalarnn tefrişi ve güvenliğe yönelik iç ve dş kamera 
sisteminin tedariki planlanmştr.  

Sonuç olarak, çocuğun cinsel istismarnn önlenmesinde kolluğun alabileceği 
önleyici tedbirler görev tanmyla snrl kalmakta olup çoğu zaman diğer kurumlarn 
bildirimiyle olaylar tespit edilmektedir. Başta aileler olmak üzere toplumun konu 
hakkndaki farkndalğ arttkça olaylarn bilinmesinin ve suçlularn hak ettiği cezalar 
almasnn daha kolay olacaktr. 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ, İstihdam Politikalar Daire Başkan 
İbrahim DEMİRCAN tarafndan Uluslararas Çalşma Örgütü ILO’nun tanmna göre 
çocuklarn çalştrlmasnn çocuklar için zararl olmayan ve eğitimsel frsatlar 
engellemeyen bir çalşma biçimi olduğu ifade edilmiştir. Çocuk işçiliğinin ise, en temelde 
eğitim hakk olmak üzere çocuğun diğer haklarna da sahip olmasn engelleyen, sağlğna, 
fiziksel ve psikolojik gelişimine zarar veren bir çalşma biçimi olduğu vurgulanmştr. 

Demircan ayrca şunlar söylemiştir: 

Çocuk işçiliğinin nedenlerine bakldğnda; Dünyada ve Türkiye’de başta yoksulluk 
olmak üzere aşr nüfus artş, krdan kente yoğun göç, eğitim sistemindeki aksaklklar, 
istihdam imkânlarnn kstllğ, yeterli toplumsal bilincin oluşmamas, ailelerin 
eğitimsizliği, geleneksel bakş açs, mevzuat eksiklikleri ve etkin uygulanamamas, 
işverenlerin ucuz çocuk işgücü talebidir. Ulusal mevzuat içerisinde başta Anayasa olmak 
üzere, İş Kanunu, Mesleki Eğitim Kanunu, Borçlar Kanunu, Umum ve Hfzsshha 
Kanunu, Sendikalar Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet 
Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu gibi kanunlarda ve ikincil mevzuatta konu 
düzenlenmiştir.  
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ilişkin güncel veri bulmada yaşanan sorunlar, TÜİK tarafndan yaplan çocuk işgücü 

araştrmasnn 2012’den bu yana yenilenmemiş olmas, işyeri denetimlerinin çocuk işçiliği 

özelinde yaplyor olmas, Suriyeli çocuklar konusu, Türkiye’de çocuk işçiliği izleme 

sisteminin bulunmamasdr. 

D.1.9. 22 Haziran 2016 Tarihli (8.) Toplant 

Konu hakknda aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Dinesh SETHI 
Dünya Sağlk Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Şiddet ve 

Travmalarn Önlenmesi Program Direktörü 

Philippe DUAMELLE UNICEF Türkiye Temsilcisi 

Dünya Sağlk Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Şiddet ve Travmalarn Önlenmesi 
Program Direktörü Dinesh SETHI tarafndan şiddet ya da kötü muamele denildiğinde 
aslnda bunun kapsamnda fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmalin yer aldğ ve bu 
ihmal ve istismarn genellikle çocuğa bakmakla yükümlü kişiler ya da çocuğun bakclar 
tarafndan gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. 

Sethi ayrca şunlar söylemiştir: 

Çocuklar bizler için oldukça önemlidir ve özellikle çocuklarn ilk 3 yl başta olmak 
üzere 18 yaşna kadar beyinsel gelişimlerinin devam ettiği unutulmamaldr. Özellikle bu 
dönemde çocuklar çok hassas bir dönemden geçmekte ve bu dönemin hassasiyet dönemi 
olduğu bilinmektedir. Dolaysyla çocuklarn hem evde hem de ev dş ortamlarda en iyi 
ortamlarda bulunmas ve en iyi şekilde gelişmelerinin sağlanmas gerekmektedir. Çocuğa 
yönelik istismar ve kötü muamelenin çok sayda ülkede gerçekleştiği Dünya Sağlk Örgütü 
tarafndan belirlenmiş ve buna yönelik 2013 ylnda bir rapor yaynlanmştr. Raporun 
bulgularna bakldğnda, çocuklara yönelik istismar ve kötü muamele çocuklarn hem ruh 
sağlğna hem de fiziksel sağlğna olumsuz sonuçlar getirmekle beraber ayrca sosyal 
olumsuzluklar doğurduğu görülmüştür. Ülkenin ekonomisine getirdiği yüke bakldğnda 
ise, gayrisafi millî haslann yüzde 1 ila 2’sine tekabül eden bir yükü bulunmaktadr. 

Raporun çktlarna bakldğnda; rapor Dünya Sağlk Örgütü Avrupa bölgesine üye 
53 ülkeyi kapsamaktadr. Bu 53 ülkede 15 yaş alt çocuklarda çocuk istismarna bağl 2012 
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iyileştirilmesi için sağlğn iyileştirilmesi gerekmekte ve sağlk sadece sağlk sektörünün 
desteklemesiyle iyileştirilebilen bir alan değildir. Tüm sektörlerin bu sürece katkda 
bulunmas gerekmektedir. Bu kapsamda başar elde edebilmek için sektörler aras 
sorumluluklar üstlenilmesi ve sektörler aras iş birliğine gidilmesi gerekmektedir. Özellikle 
sağlk sektörünün bu noktada sosyal bileşenlerle, sosyal sektörle, hukuk sektörüyle ve 
eğitim sektörüyle iş birliği yapmas gerekmektedir. Sürdürülebilir kalknma hedeflerine 
ilave olarak, tüm üye devletler şiddetin önlenmesine yönelik küresel bir eylem plann 
onaylamştr. Şiddetin Önlenmesine Yönelik Küresel Eylem Plan kapsamnda belirlenen 7 
adet strateji bulunmaktadr. UNICEF, Dünya Sağlk Örgütü, ABD Hastalk Kontrol ve 
Önleme Merkezi ve baz uluslararas sivil toplum kuruluşlarnn da üyelerinin içinde 
bulunduğu Çocuklara Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Küresel İş Birliği Platformu 
tarafndan da uygulanmaktadr. Bu stratejiler Avrupa bölgesi için belirlenen ve uygulanan 
stratejilerle de uyumludur.  

Bu noktada, çocuğa yönelik kötü muamele büyük bir sorundur ve bu sorunun 
araştrlmas gerekmektedir. Çocuklarn koruma altna alnmas gerekmektedir ancak bütün 
bunlar için elde çok iyi veriler ve bilgiler olmas gerekmektedir. Bu noktada, 
gerçekleştirilecek programlar ve uygulamalarn koordine edilebilmesi için ulusal planlara 
ihtiyaç bulunmaktadr. Ulusal planlarn yan sra kanta dayal önlem programlarnn 
uygulanmas gerekmektedir. Kaliteli bir şekilde hizmetlerin geliştirilmesi ve özellikle 
mağdurlarn korunmasna yönelik kaliteli hizmetlerin sunulmas gerekmektedir. Bu 
noktada, yaşam boyu yaklaşm da dikkate alnmaldr. Çünkü farkl şiddet türleri 
birbirleriyle bağlantl bir şekilde ilerlemekte dolaysyla bu noktada çocuğa yönelik kötü 
muamelenin önlenmesi anahtar unsurlardandr.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe DUAMELLE tarafndan UNICEF için her 
zaman parlamentolarla ve parlamento komisyonlaryla çalşmann çok önemli olduğu, 
parlamenterleri çocuk haklar ve çocuk haklarnn korunmas anlamnda ana paydaşlar 
olarak gördüğü ifade edilmiştir. 

Duamelle ayrca şunlar söylemiştir: 

UNICEF açsndan çocuğa karş şiddet şunlar içermektedir: Duygusal, fiziksel, 
cinsel şiddet, ekonomik ya da cinsel sömürü amaçl her türlü insan ticareti, cinsiyet temelli 
şiddet, erken yaşta evlilikler, çocuk işçiliği, zorbalk -bunun içerisine sanal zorbalk da 
dahildir- fiziksel ya da duygusal olarak çocuklarn disiplinine yönelik birtakm şiddet 
eylemleri, örgütlü ya da çete şeklinde ortaya çkan şiddet, silahl şiddet ve her türlü diğer 
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D.1.10. 30 Haziran 2016 Tarihli (9.) Toplant 

Konu hakknda aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Prof. Dr. Resmiye ORAL Iowa Üniversitesi Pediatri Anabilim Dal Öğretim Üyesi, 

Çocuk Koruma Program Yöneticisi 

Mustafa DEMİRDAĞ Yargtay 14. Ceza Dairesi Başkan  

Nejat KOCABAY 
Uluslararas Çalşma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Program 

Yöneticisi 

Iowa Üniversitesi Pediatri Anabilim Dal Öğretim Üyesi, Çocuk Koruma 
Program Yöneticisi Prof. Dr. Resmiye ORAL tarafndan çocuk istismar ve ihmaline 
ilişkin çok disiplinli, çok kurumlu ve eşgüdümlü bir yaklaşmn olmas gerektiği ve bunun 
ilk temelinin 2008-2010 yllar arasnda ÇİM Modeli ile atldğ ve ÇİM modelinin 
geliştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Oral ayrca şunlar söylemiştir:  

Konu ile ilgili eşgüdümün kapsam içinde Sağlk Bakanlğ, Adalet Bakanlğ, 
İçişleri Bakanlğ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ve Millî Eğitim Bakanlğ’nn 
olmas çok önemlidir. Sorunun çözümü aslnda bakanlklar aras çocuk istismar üst 
kuruludur. Bu kurulun içinde Yargtay, Anayasa Mahkemesi ve başka kurumlarn da 
temsilcileri olmaldr.  

Çocuk istismarnn çocuğun yüksek yararnn gözetilerek yönetilmesi son derece 
önemlidir. Bunu yapabilmek için birçok kurum işin içine girmektedir. İstismara uğramş 
olan çocuklar sağlk kurumlarna gelmektedir, olgu yakalanmaktadr, sevk edilmektedir ve 
tan koyulmaktadr. Eğitim kurumlar özellikle cinsel istismarda olgu yakalama açsndan 
çok kritiktir. ASPİM çocuk istismarnn her aşamasnda yer almas gereken bir kurumdur. 
Polis, savclklar ve sonunda mahkemeler de bu işin içinde yer almaktadr ve 
mahkemelerden de tedbir kararlar çknca hastaneler ve ASPİM’in toplum merkezleri 
tekrar gündeme gelmek ve birlikte çalşmak zorundadr. Görüldüğü üzere çok kompleks bir 
sistem vardr. Bu kompleks sistemin bir arada çalşmas hem maliyeti hem de insan işgücü 
enerjisini azaltacaktr ve çocuğun yüksek yarar gerçekten gözetilip hem çocuğa hem 
ailelere uygun hizmetler verilecektir. 
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Bir dönem istismar yapan kişinin de ÇİM’ler araclğyla tedavi edilmesi gündeme 
gelmiştir. İstismarc kesinlikle ÇİM modelinin içine sokulmamaldr. Bu en temel kaidedir. 
İstismar edilen çocuğun kendisini güvende hissedebilmesi için istismarcnn tamamen ayr 
tutulmas, başka kurumlar tarafndan istismarcya hizmet verilmesi son derece önemli bir 
kuraldr.  

ÇİM’ler aras birbiriyle iletişim kurabilen bir ulusal veri taban geliştirilmelidir. 
Böylece özellikle ÇİM teftiş kurulu denilebilecek bilimsel teftiş kurulu görevi de 
üstlenebilecek olan kurul ulusal veri tabanna girerek gereken araştrma projelerini 
yapabilmeli, gereken kalite değerlendirme projelerini yürürlüğe sokabilmelidir. Bu sayede 
de ÇİM’ler birbiriyle karşlaştrlarak hangi ÇİM’de ne iyi gidiyor, ne kötü gidiyor, bunun 
görülüp iyileştirme projeleri ve kalite kontrol çalşmalar yaplabilir.  

Özetle; mevzuat yeniden düzenlenmeli ve geliştirilmelidir. Meslek içi koordine 
eğitim ve hizmet içi eğitim geliştirilmelidir. Çok kurumlu, çok disiplinli, eşgüdümlü olgu 
değerlendirmesi tüm istismar olgularnda yaplmal ve ÇİM modeli üzerinden sürekli kalite 
kontrol ve değerlendirme sisteminin getirilmesi gerekmektedir.  

Yargtay 14. Ceza Dairesi Başkan Mustafa DEMİRDAĞ tarafndan çocuk 
istismar konusunun her bakmdan çok önemli bir konu olduğu çünkü çocuklarn 
Türkiye’nin geleceği olduğu ifade edilmiştir. Çocuk istismarnn sadece istismar edilen 
çocuğun etkilenmesiyle kalan bir mesele olmadğ bu meselenin dalga dalga olaydan sonra, 
önce aileyi, sonra çevreyi, ondan sonra bütün ülkeyi etkilediği ve bu bakmdan çok önemli 
olduğu belirtilmiştir.  

Yargtay’da cinsel dokunulmazlğa karş suçlarla ilgili davalara 14. Ceza Dairesi 
bakmaktadr. Cinsel istismar sadece mağdur çocuğu değil, ailesini ve toplumu da derinden 
etkilemektedir. Cinsel suçlarla ilgili kararlar kamuoyunun ve medyann da çok ilgisini 
çekmektedir.  

Cinsel suçlarla ilgili davalar Yargtay’n en zor davalarndandr. Çünkü cinsel 
suçlar 2 kişi arasnda ve dört duvar arasnda geçmektedir. Bu bakmdan delillerin 
toplanmas ve değerlendirmesi de büyük önem taşmaktadr. 

Cinsel suçlarda başta cinsel bir davranş olmaldr. Bu davranşta eğer temas varsa 
bu ceza hukukunda “cinsel saldırı” olarak nitelendirilmektedir. Eğer temas yoksa “cinsel
taciz” olarak nitelendirilmektedir. Bu temas kriteri bazen kafalar karştrmaktadr. Çünkü 
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olarak ele alp bu konuda çalşmalar yürüttüğünü ve küresel rakamlara bakldğnda bu 
tahminlerin dört ila altşar yllk aralklarla yapldğn ve yaynlandğn ifade etmiştir. 

Kocabay ayrca şunlar söylemiştir: 

2000 yl rakamlarna bakldğnda 245 milyon olan çalşma yaşamndaki çocuk 
saysnn 2012 ylnda dünya üzerinde 168 milyon çocuğa - bunlarn 99 milyonu erkek, 69 
milyonu kz çocuk olmak üzere- düştüğü görülmektedir. Daha önemli bir alan olarak 
tehlikeli işlerde çalşmaya bakldğnda ise düşüşün daha keskin ve 170 milyon 
tahmininden 85 milyonluk bir sayya kadar gerilediği görülmektedir. 55 milyon erkek 
çocuk, 30 milyon kz çocuk toplamda 85 milyon çocuk, çalşma yaşam içinde ve tehlikeli 
işlerde -ILO’nun tanmlar arasnda en kötü biçimlerdeki işlerde- çalşma yaşam içinde yer 
almaktadr. Ekonomik sektörlere göre dağlma bakldğnda, tarmda yüzde 58, hizmette 
yüzde 32, sanayide yüzde 7 ve diğer alanlarda yüzde 7’lik bir ekonomik sektör 
dağlmndan söz etmek olanakldr.  

TÜİK verilerine ve bunu Türkiye’deki trendle ilişkilendirmeye çalşldğnda; 
TÜİK, çocuk işçiliği istatistiklerini Uluslararas Çalşma Örgütü’nün de istatistiki 
yöntemlerine katk sunacak düzeyde ve kalitede sunun bir ulusal istatistik kuruluşudur. 
Dünya’da 4 kez (1994, 1999, 2006 ve 2012 yllarnda) çocuk işgücü anketi uygulayan tek 
istatistik kuruluşudur. ILO verilerini, ILO yöntemlerine, yaklaşmna uygun bir şekilde 
derleyip, değerlendirip kamuoyu dikkatine sunmuş durumdadr. Türkiye’de önceki 
dönemde ciddi bir düşüş 1994, 1999 ve 2006 yllarnda, 2006-2012 yllar arasnda da 
durağan bir istatistiki seyir izlenmektedir ve TÜİK verilerine göre burada da 893 bin 
çocuğun Türkiye’de çalşma yaşam içinde yer aldğ, yüzde 44’ünün tarmda, yüzde 
24’ünün sanayide, yüzde 31’inin de hizmet sektörlerinde çalşmak durumunda kaldğ 
görülmektedir.  

Çocuk işçiliğinin nedenine bakldğnda, “arzını ve talebini” diye tanmlanan 
unsurlara bakldğnda başta yoksulluk gelmektedir. Çocuk işçiliğinin hane ekonomisine 
katksnn önemi, eğitim olanaklarna erişim güçlüğü, düşük eğitim standartlar, düşük okul 
devam ve başar oranlar, mesleki eğitim, beceri eğitimi ve çraklk sistemlerinin 
mevcudiyeti veya etkinliğindeki kstlar, kültürel ve geleneksel yap, mevzuat, 
uygulamadaki sorunlar, yaptrmlarn etkin uygulanmamas, ucuz işgücü olarak 
değerlendirilmesi ve göç, uluslararas literatürde çocuk işçiliğinin nedenleri olarak 
başlklar altnda sralanan ve Türkiye’deki araştrmalarn da belli ölçekte örtüştüğü 
unsurlar olarak söylenebilmektedir. 
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kuruma yerleştirilmesi ve adli ya da psikiyatrik muayenesinin yaplmasna kadar geçen 
süre içinde; Sorumlu Hekim, Adli Görüşmeci – Aile Görüşmecisi, ASPB Temsilcisi olarak 
Sosyal Hizmet Uzmanlar, Hemşire, Polis, Konsültan Hekimler, Çocuk Psikiyatristi ve 
Adli Tp Uzman görev üstlenmektedir.  

Sağlk Bakanlğ’nn Sunumlar  

Ankara Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) incelemesinin ardndan Sağlk Bakanlğ 

yetkililerinin sunumlarnn dinlendiği toplant yaplmştr. Konu hakknda aşağda isim ve 

unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Emre YATMAN 
Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlk Hizmetleri 

Daire Başkan  

Atilla CEYLAN 
Ankara Adliyesi Ayrmclk ve Cinsel Dokunulmazlğa 

Karş Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcs  

Dr. Olcay PERİ 
Türkiye Halk Sağlğ Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlğ 

Daire Başkanlğ  

Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlk Hizmetleri Daire Başkan Emre 
YATMAN tarafndan Çocuk İzlem Merkezlerinin önemli bir fonksiyonunun ikincil 
örselenmenin önüne geçilmesi olduğu ifade edilmiştir. Doğrudan istismarn oluşmasn 
önlemek değil ancak bir kere örselenmiş çocuğun; emniyette, adliyede, sağlk 
kurumlarnda tekrar örselenmesini önlemeye yönelik ikincil hizmet verildiği ifade 
edilmiştir. 

Yatman ayrca şunlar söylemiştir:  

İlk olarak 1 Ekim 2010 tarihinde Ankara Çocuk İzlem Merkezi açlmştr. Adalet 
Bakanlğ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ, İçişleri Bakanlğ, Yargtay Başkanlğ, 
Hâkimler ve Savclar Yüksek Kurulu, Millî Eğitim Bakanlğ, Adli Tp Kurumu Başkanlğ 
ve Diyanet İşleri Başkanlğnn da paydaş olduğu bir çalşmayla Sağlk Bakanlğnn 
koordinatörlüğünde Ankara Çocuk İzlem Merkezi pilot olarak çalşmalara başlamştr.  

Çocuk İzlem Merkezleri tek merkezli bütün adli, sosyal ve tbb işlemlerin 
yürütülmesine imkân sağlayan merkezlerdir. Çocuk İzlem Merkezlerinin dşardan 
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eğitim alannda uzman bulundurulmas ve tanklara ilişkin hükümlerin de uygulanmasna 
ilişkin atf maddesi nedeniyle tanklarn dinlenmesini düzenleyen Ceza Muhakemesi 
Kanununun 52 nci maddesinin 3 üncü fkrasndaki sesli görüntü kaydnn alnmasn içeren 
yasal amir hüküm olduğu ifade edilmiştir.  

Ceylan ayrca şunlar söylemiştir: 

Çocuk İzlem Merkezinde öncelikle adli olaylara ilişkin delil toplama işlemi 
gerçekleştirilmektedir. Mağdur çocuklarn ifadeleri alnmaktadr. Bunun dşnda mağdur 
muayenesinin Çocuk İzlem Merkezinde yaplmas sağlanmaktadr. Muayene mağdurun 
özel bölgeleri denilen cinsel bölgeleri de dâhil olmak üzere yasann iç beden muayenesi 
dediği bir türüyle birlikte vücudun dş bölgelerindeki birtakm travmalara bağl bulgularn 
ortaya çkarldğ dş beden muayenesi yaplmaktadr. Bunun dşnda zaman zaman 
çocuğun fiilî, hukuki anlam ve önemini belirleyebilecek durumda olup olmadğnn 
tespitine ilişkin psikiyatrik muayene yaplmaktadr. Bunun dşnda acil yaplmas gereken 
delillerin ilgili birimlere gönderilmesi amacyla giysilerdeki delillerin alnmas 
sağlanmaktadr. Gerekirse birtakm biyolojik kalnt örneklerinin de alnmas 
sağlanmaktadr. Özetle delillerin kaybolmamas ve bir an önce usulüne uygun olarak 
incelenecek mercilere gitmesi için ivedi işlemler yaplmaktadr. Onun dşnda adli delil 
toplama olarak değerlendirilen işlemler yaplmaktadr. 

Çocuk İzlem Merkezinde birtakm tedbir kararlar da alnmaktadr. Bu tedbirler 
5395 sayl Çocuk Koruma Kanunu’na göre alnmaktadr. Söz konusu Kanun suça 
sürüklenen çocuklarla birlikte ayn zamanda mağdur olan çocuklara yönelik birtakm 
tedbirlerin alnmasn sağlamaktadr. Çocuğun korunmasna ilişkin bir tedbir almak 
gerektiğinde, örneğin çocuğun ailesinin yanna yerleştirilmesi yerine, geçici olarak bir 
kurum bünyesine yerleştirilmesi gerekiyorsa söz konusu Kanunun 9 uncu maddesi 
uyarnca acil tedbir kararlarnn alnp alnmamas hususunda işlem başlatmak üzere Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlğna bağl kurumlara iletilmekte ve çocuklar korumaya 
alnarak diğer tedbirler başlatlmaktadr. 

Çocuk İzlem Merkezlerinin en önemli özelliklerinden biri, çocuğun mesai 
bitiminden sonra gelmesi durumunda o an ifadesi alnmasa da en azndan delillerin 
kaybolmamas için dşaryla bağlant kurmas engellenmektedir ve çocuğun en ksa sürede 
ifadesinin alnmas sağlanarak adli sürecin tamamlanmasna çalşlmaktadr. Özetle, 
Cumhuriyet Başsavclğnn görevi adli bir vakann tüm detaylaryla göründüğü fotoğraf 
çektirmektir.  
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Türkiye Halk Sağlğ Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlğ Daire Başkanlğ 

Doktor Olcay PERİ tarafndan Çocuk ve Ergen Sağlğ Daire Başkanlğ’nn koruyucu 

birinci basamak sağlk hizmetleri kapsamnda Çocuğun Psiko-sosyal Gelişimini 

Destekleme Programnn yürütüldüğü ifade edilmiştir. 

Peri ayrca şunlar söylemiştir: 

Söz konusu program sağlksz çocuğun gebelik döneminden başlayarak 6 yaşna 

kadar sağlkl gelişimini hem psiko-sosyal hem sosyal hem de fiziksel boyutlaryla ele 

alan, değerlendiren ve izleyen bir programdr. Bu program kapsamnda riskler de 

değerlendirilmektedir. Yani aile içinde beslenme eksikliği yaratacak boyutta yoksulluk ya 

da sosyoekonomik düşük durum ya da ihmal, istismar, ailede madde, alkol, sigara 

kullanm, ailenin yaps gibi etkenler de sorgulanmaktadr. Bu takiplerde risk belirlenen 

çocuklar ya da risk şüphesi olan çocuklar sk takibe alnmakta, risk belirlenen çocuklar da 

gerekli kurum ve kuruluşlara yönlendirilmektedir.  

D.2.2. 08.06.2016 Tarihli Çalşma Ziyareti 

Komisyonun araştrma alanna dair yerel uygulamalarn yerinde gözlenmesi 

amacyla 08.06.2016 tarihinde Ankara Sincan Çocuk Kapal Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk 

Eğitim Evine ziyaret gerçekleştirilmiştir. 

Ankara Sincan Çocuk Kapal Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitim Evinin 

İncelenmesi  

Başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarnn 

araştrlmas amacyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştrma 

Komisyonu, Ankara Sincan Çocuk Kapal Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitim Evinde 

incelemelerde bulunmuştur. 

Meclis Araştrma Komisyonu Başkan ve komisyon üyesi milletvekilleri tarafndan, 

2006 ylnda faaliyete geçen 320 kişi kapasiteli Ankara Sincan Çocuk Kapal Ceza İnfaz 

Kurumu ve Çocuk Eğitim Evinde detayl incelemeler yaplmş, Adalet Bakanlğ, Ceza ve 

Tevkifevleri Genel Müdür Yardmcs Ali YILDIZ ve Ankara Sincan Çocuk Kapal Ceza 

İnfaz Kurumu Müdürü ve diğer yetkililerden bilgi alnmştr.  
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Konu hakknda aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Ali YILDIZ  
Adalet Bakanlğ, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür 

Yardmcs  

Ramazan GÜRKAN  
Adalet Bakanlğ, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Mağdur 

Haklar Daire Başkanlğ Tetkik Hâkimi  

Adalet Bakanlğ, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardmcs Ali YILDIZ 
tarafndan 6 Haziran 2016 itibaryla Türkiye Ceza İnfaz Kurumlarnda 12-18 yaş aralarnda 
kalan toplam hükümlü ve tutuklu çocuk saynnn 2.538 olduğu, bu saynn 459’unun 
hükümlü olduğu ve amaçlarnn suça bulaşmş, suça sürüklenmiş çocuklarn yeniden 
topluma kazandrlmas olduğu ifade edilmiştir. 

Yldz ayrca şunlar söylemiştir: 

Türkiye’de 2002 ylnda 2 bin civarnda olan tutuklu ve hükümlü çocuk says, 
2016 ylnda da yaklaşk bu saydadr. Genel hükümlülerin çocuk hükümlü ve tutuklulara 
oran her geçen gün azalma eğilimindedir. Günümüz itibaryla Türkiye’de genel mevcut 
tutuklu ve hükümlü says yaklaşk 192 bin kişidir. 

12-18 yaş grubu tutuklu ve hükümlü çocuklar için suç türleri itibaryla 
bakldğnda; daha çok mala karş suçlarn olduğu görülmektedir. Türler itibaryla suç 
sralamasnda; mala karş suçlar, uyuşturucu, şahsa karş suçlar, cinsel suçlar ve diğer 
suçlar olarak sralanmaktadr. 

Yaş grubu olarak 12-15, 16-18 yaş grubu bulunmaktadr. 2.538 olan toplam tutuklu 
ve hükümlü çocuk saysnn 2.039’u 16-18 yaş grubundadr.  

Türkiye’de çocuklar fiziksel anlamda üç tür cezaevinde kalmaktadr. Bir tanesi 
çocuk eğitim evleri, mahkûm olan çocuklarn kaldğ kurumlardr. Diğeri, çocuk kapal 
ceza infaz kurumlar ve sonuncusu da normal ceza infaz kurumlarnn çocuklarn 
barndrldğ bölümleridir.  

Günümüz itibariyle çocuk kapal ceza infaz kurumu olarak; Ankara, İstanbul ve 
İzmir’de olmak üzere 3 tane kurum bulunmaktadr. Bu kurumlarn kapasitesi yaklaşk 300-
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Gürkan ayrca şunlar söylemiştir: 

Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarnda adli süreçteki mevcut durumda kolluk 
aşamasnda suç şüphesi doğduğu anda kişilerin ihbar mekanizmalarn harekete 
geçirmesiyle harekete geçilmektedir. Merkez teşkilatnda bu aşamada çocuklarn tbbi 
muayeneleri ve psikolojik muayeneleri noktasnda Mağdur Haklar Daire Başkanlğ ve 
Adli Tp Kurumu Başkanlğ bulunmaktadr. Taşra teşkilatnda Savclk Çocuk Bürolar, 
Çocuk Mahkemeleri, Adli Tp Şube Müdürlükleri, Çocuk İzlem Merkezleri ve Çocuklarla 
Adli Görüşme Odalar bulunmaktadr. 

Çocuk mahkemeleri 1979 ylnda 2253 sayl Kanun uyarnca kurulmuş fakat çok 
etkin olarak kullanlamamştr. 2000’li yllardan sonra yaplan ceza reformlar, 2005 
ylnda özellikle, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu değişiklikleriyle birlikte 
çkartlan özel yasalardan biri de 5395 sayl Çocuk Koruma Kanunu’dur. Bu kanun 
uyarnca çocuk mahkemelerinin saylar her geçen gün artmaktadr. Yani, çocuk 
konusunda hassasiyeti olan, çocuğun yüksek yararn esas tutan hâkim ve savclarn görev 
yaptğ çocuk savclk bürolar ve çocuk mahkemeleri daha nitelikli yarglamalar 
yapacaktr.  

Çocuk, çocuk ağr ceza mahkemelerinde hâkim, kalem personeli, psikologlar, 
pedagoglar ve sosyal çalşmaclar yer almaktadr. Çocuğa hizmet sunan kişiler, esasnda 
psikologlar, pedagoglar ve sosyal çalşmaclardr.  

Hâkimlerin, adli yargda görevli hâkimler ve tercihen çocuk hukuku alannda 
uzmanlaşmş, çocuk psikolojisi, sosyal hizmet alannda eğitim almş kişilerden seçilmesine 
gayret edilmektedir.  

Sosyal çalşma görevlileri psikolojik danşmanlk, rehberlik, psikoloji, sosyoloji, 
çocuk gelişimi vb. alanlarda eğitim veren kurumlardan mezun olarak çeşitli prosedürlerden 
geçerek çocuk ağr ceza mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinde hizmet yapmaktadr. 

Sosyal çalşma görevlileri görevlendirildikleri çocuk hakknda derhâl sosyal 
inceleme yapmaktadr. “SİR” diye ifade edilen sosyal inceleme raporlar çok önemlidir. 
Zira SİR raporlar hâkime, tutukluluğa, serbest braklmaya, çocuklar hakknda 
verilebilecek tedbir kararlarnn niteliğine yön vermektedir.  

Çocuk İzlem Merkezlerinin her geçen gün artrlmas ve 81 ile yaygnlaştrlmas 
hedeflenmektedir. Çocuk İzlem Merkezleri cinsel istismar mağduru çocuklarn ikincil 
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örselenmesinin önüne geçebilmenin en önemli admlarndan birisidir. Çocuk İzlem 
Merkezlerinde en nitelikli ifadenin alnmas gerekmektedir. 

Çocukla adli görüşme odalar (ÇAGO) bulunmaktadr. Ceza ve Tevkifevleri Genel 

Müdürlüğü tarafndan 2012-2014 yllar arasnda Çocuklar İçin Adalet Projesi 

yürütülmüştür ve söz konusu proje kapsamnda adliyede çocuklarla adli görüşme 

odalarnn standartlar oluşturulmuştur. ÇAGO’lar SEGBİS’le görüntülü ifade 

alnabilmesine imkân tanyan odalardr.  

Suç mağdurlar için verilen desteğin üç aşamas bulunmaktadr. Birincisi, kollukta 

önleyici hizmetlerin yürütüldüğü aşamadr. Diğeri, Adalet Bakanlğndaki adli sürecin 

Mağdur Haklar Daire Başkanlğ tarafndan doldurulduğu süreçtir. Üçüncüsü Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlğ, Sağlk Bakanlğ, Millî Eğitim Bakanlğ, STK’lar da dâhil 

olmak üzere rehabilite edici psiko-sosyal bölüm bulunmaktadr.  

SİR raporlarnn standartlarnn belirlenmesi konusunda çalşma yürütülmektedir. 

Zira SİR raporlarnn belli bir standard bulunmamaktadr. Sosyal destek sisteminin 

etkinleştirilmesi hususundaki çalşmalar sürmektedir.  

Mağdur Haklar Daire Başkanlğ tarafndan hazrlanan birtakm raporlar 

bulunmaktadr. Çocuklara İnternet Ortamnda Cinsel İstismarn Önlenmesi Raporu, 

Ergenlik Döneminde Şiddet Eğitimi ve Artan Zorbalğ Raporu, Çocuğun Cinsel İstismar 

Suçlarnda Mağdurun Rzasnn Uluslararas Hukuk Ceza ve Cezalarn Orantllğ 

Bağlamnda Değerlendirilmesi Raporu ve Adli Destek Sisteminin Değerlendirilmesi 

Raporudur. 

CMK’nin 236 nc maddesinin 2 nci fkrasnda psikolojisi bozulmamş çocuklara 

yönelik mevzuat değişikliği yaplmaldr. 

D.2.3. 13.06.2016 Tarihli Çalşma Ziyareti 

Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar 

Olaylarnn Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan 

Meclis Araştrmas Komisyonunun Karaman ili çalşma ziyareti Komisyon Başkan, 

Komisyon Üyeleri ve uzmanlarn yan sra ilin kamu kurumlarnn yönetici ve çalşanlar 

ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katlmyla gerçekleşmiştir.  
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E. KOMİSYONDA GÖREVLENDİRİLEN UZMANLAR LİSTESİ  

Komisyon’da görevlendirilecek uzmanların Komisyon’un çalışma alanının en az bir 

bölümünde ihtisas sahibi, işini çok iyi bilen kişiler olmaları gözetilmiştir. 2 Komisyon 

uzmanıyla beraber 20’si tam zamanlı olmak üzere toplam 22 uzman Komisyon’da 

görevlendirilmiştir. 

Tablo E 1: Komisyon’da Görevlendirilen Tam Zamanlı Uzmanların Listesi  
İSİM UNVANI KURUMU 
Ali ÇOLAK Yasama Uzmanı TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı 

Prof. Dr. Betül ULUKOL Sosyal Pediatri Anabilim 
Dalı Başkanı 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 

Gökten KOÇOĞLU Çocuk Hakimi Ankara 2. Çocuk Mahkemesi  
Aydın AYGÜN Tetkik Hakimi Yargıtay 14. Ceza Dairesi  

Osman KOLAY Çocuk Şube Müdürü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı 

Özlem YILMAZ 

Aile İçi Şiddetle 
Mücadele ve Çocuk Şube 
Müdürü Jandarma 
Personel Yarbay 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel 
Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı 

Dr. Yasemin ESEN Akademisyen Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Elçin ÇAKAR 
TERZİOĞLU 

Çocuk Gözetim Eğitim 
ve İyileştirme İşleri Şube 
Müdürü 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri 
Genel Müdürlüğü 

Burcu EYİSOY 
DALKIRAN Üst Kurul Müşaviri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

Ayça ÇAMLIBEL Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
Elif BOR Çalışma Uzmanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Doğanay Nafiz İLHAN İstihdam Uzmanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(İŞKUR) 

İbrahim Kürşat ERGÜT Sosyal Çalışmacı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Hüsne Betül ÖZDÜZEN 
TEKER Sosyal Çalışmacı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Berna ASLAN Sosyal Çalışmacı Ankara 2. Çocuk Mahkemesi 

Filiz DAŞKAFA Sosyal Çalışmacı  
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri 
Kurumu Yenimahalle Eğitim Araştırma 
Hastanesi 

Samiye Çilem BİLGİNER 
Çocuk ve Ergen 
Psikiyatrisi Uzman 
Doktor 

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri 
Kurumu Yenimahalle Eğitim Araştırma 
Hastanesi 

Muhammet Ali KARTAL PDR Uzmanı MEB Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü  

Serpil ALTUNCU 
VAROL PDR Uzmanı MEB Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Kübra KILIÇ Adalet Uzman 
Yardımcısı 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire 
Başkanlığı 

Ayşegül Gamze DÜNDAR Psikolog Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu  
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F. KOMİSYONA SUNULAN ÖNERGELER, RAPORLAR VE 

BELGELER  

Sıra 
No Kurum/Kuruluş/Kişi Tarih Sayı Konusu 

1 Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğü(Tıp 
Fakültesi) 29.04.2016 33364 Bilgi sunumu 

2 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü(Tıp 
Fakültesi) 29.04.2016 33367 Bilgi sunumu 

3 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 
(Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) 29.04.2016 33371 Bilgi sunumu 

4 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü(Tıp 
Fakültesi) 06.05.2016 34614 Bilgi sunumu 

5 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Rektörlüğü (Eğitim Fakültesi) 06.05.2016 34615 Bilgi sunumu 

6 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü(Tıp Fakültesi) 06.05.2016 34616 Bilgi sunumu 

7 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü (Hukuk 
Fakültesi) 11.05.2016 35450 Bilgi sunumu 

8 Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU 11.05.2016 35453 Bilgi sunumu 

9 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü (Hukuk 
Fakültesi) 11.05.2016 35454 Bilgi sunumu 

10 Av Mine Güliz BAYKAL 11.05.2016 35457 Bilgi sunumu 

11 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü (ÇİDAT) 18.05.2016 36647 Kapsamlı Bilgi 
Talebi 

12 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü (Tıp 
Fakültesi Dekanlığı) 18.05.2016 36645 Kapsamlı Bilgi 

Talebi 

13 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü (Tıp 
Fakültesi Çocuk Korumu Birimi) 18.05.2016 36632 Kapsamlı Bilgi 

Talebi 

14 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü (Tıp 
Fakültesi Dekanlığı) 18.05.2016 36631 Kapsamlı Bilgi 

Talebi 

15 Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü 
(Uluslararası Çocuk Merkezi) 18.05.2016 36649 Kapsamlı Bilgi 

Talebi 

16 
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü (Çocuk 
İhmali ve İstismarını Engelleme Uygulama 
ve Araştırma Merkezi) 

18.05.2016 36627 Kapsamlı Bilgi 
Talebi 

17 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü (Çocuk 
Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi) 18.05.2016 36624 Kapsamlı Bilgi 

Talebi 

18 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü (Çocuk 
Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi) 18.05.2016 36621 Kapsamlı Bilgi 

Talebi 

19 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (Çocuk 
Araştırma ve Koruma Uygulama Merkezi) 18.05.2016 36619 Kapsamlı Bilgi 

Talebi 

20 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 
(Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma 
Merkezi) 

18.05.2016 36640 Kapsamlı Bilgi 
Talebi 

21 Mersin Üniversitesi Rektörlüğü (Çocuk 
Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi) 18.05.2016 36639 Kapsamlı Bilgi 

Talebi 

22 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü (Çocuk 
Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi) 18.05.2016 36681 Kapsamlı Bilgi 

Talebi 

23 Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü (Çocuk 
Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi) 18.05.2016 36636 Kapsamlı Bilgi 

Talebi 

24 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 
(Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı) 18.05.2016 36644 Kapsamlı Bilgi 

Talebi 
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Sıra 
No Kurum/Kuruluş/Kişi Tarih Sayı Konusu 

25 Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü 
(Uluslararası Çocuk Merkezi) 20.05.2016 37161 Bilgi sunumu 

26 İstanbul Barosu Başkanlığı (Çocuk Hakları 
Merkezi) 20.05.2016 37165 Bilgi sunumu 

27 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 20.05.2016 37168 Bilgi sunumu 

28 Sağlık Bakanlığı 20.05.2016 37169 Çalışma ziyareti 
ve Bilgi sunumu 

29 Milli Eğitim Bakanlığı 20.05.2016 37949 Bilgi sunumu 

30 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 
(Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri) 25.05.2016 37953 Bilgi sunumu 

31 Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme 
Derneği 25.05.2016 37954 Bilgi sunumu 

32 İçişleri Bakanlığı 27.05.2016 38517 Kapsamlı Bilgi 
Talebi 

33 Adalet Bakanlığı 27.05.2016 38529 Kapsamlı Bilgi 
Talebi 

34 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 27.05.2016 38534 Kapsamlı Bilgi 
Talebi 

35 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı 27.05.2016 38539 Kapsamlı Bilgi 

Talebi 

36 Adalet Bakanlığı 03.06.2016 39815 Çalışma ziyareti 
ve Bilgi sunumu 

37 İçişleri Bakanlığı 09.06.2016 40866 Bilgi sunumu 
38 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 09.06.2016 40868 Bilgi sunumu 
39 UNICEF Türkiye Ofisi 15.06.2016 41620 Bilgi sunumu 
40 Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi 15.06.2016 41621 Bilgi sunumu 

41 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 22.06.2016 42908 Kapsamlı Bilgi 
Talebi 

42 İçişleri Bakanlığı 22.06.2016 42909 Kapsamlı Bilgi 
Talebi 

43 Kalkınma Bakanlığı 22.06.2016 42910 Kapsamlı Bilgi 
Talebi 

44 Milli Eğitim Bakanlığı (Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü) 22.06.2016 42911 Kapsamlı Bilgi 

Talebi 
45 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 23.06.2016 42954 Bilgi Talebi 
46 Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi 24.06.2016 43339 Bilgi sunumu 
47 Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığı 24.06.2016 43341 Bilgi sunumu 
49 Resmiye ORAL 24.06.2016 43345 Bilgi sunumu 

50 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 28.06.2016 43932 Kapsamlı Bilgi 
Talebi 

51 Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği 
Başkanlığı 30.05.2016 38781 Bilgi sunumu 

52 Milli Eğitim Bakanlığı 21.07.2016 47223 Kapsamlı Bilgi 
Talebi 
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kan bağ olmasa da çocuğun sevgi, ilgi ve koruma beklediği, ayn zamanda aralarnda 
cinsel bir yaknlk bulunmamas gereken annenin erkek arkadaş ya da babann kz arkadaş 
gibi kişilerin istismar da enstest tanm içinde yer alr30. 

5237 sayl Türk Ceza Kanunu’nda ensest ifadesi geçmemekle birlikte Kanunun 

103 üncü maddesinin 3 üncü fkrasnn (c) bendinde “ Üçüncü derece dâhil kan veya kayn 

hsmlğ ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karş ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş 

veya evlat edinen tarafndan,….” gerçekleştirilen cinsel eylemler cezann ağrlaştrlmas 

için gerekçe olarak kabul edilmiştir. Ayrca 104 üncü maddenin 2 nci fkrasnda “Suçun, 

mağdur ile arasnda evlenme yasağ bulunan kişi tarafndan işlenmesi hâlinde, şikâyet 

aranmakszn” ibaresi yer almaktadr.  

 Ensest ilişki sklkla, evlilik çatșmalarnn sk yaşandğ, ana babalk görevlerinin 

yerine getirilmediği, ebeveyn çocuk ilişkisinde bozukluk olan ve ebeveyn uyum sorunu 

olan ailelerde gözlemlenir.  

  

 Ensest cinsel istismar mağdurlar ile yaplan çalşmalar, sklkla istismarn çocuğun 

küçük yaşlarndan itibaren başladğn, diğer cinsel istismar vakalarna göre daha uzun süre 

devam ettiğini, zorlamann daha fazla olduğunu, çocukta hem fiziksel hem de duygusal 

hasarn çok daha şiddetli olduğunu göstermektedir31. Mağdur çocuklarn yllar boyu devam 

eden yaşadklar bu taciz durumuna karş koyamamalarnn çok çeşitli nedenleri olabilir. 

Bunlarn arasnda; kendilerine fiziksel şiddet kullanlabileceğine ilişkin korkular, başlarna 

gelenin ne olduğunu fark edememeleri-bilememeleri, istismar gerçekleştiren kişiye 

duyduklar sevgi, ailenin çocuk üzerinde bask kurabilecek olmas düşüncesi, istismarcnn 

ailede otorite konumunda olmas ve annenin duruma müdahale edeceği beklentisinin 

olmas saylabilir32. 

 Ensest mağduru çocuklar yaşadklarn aileden birilerine, arkadaşlarna ya da 

öğretmenleri gibi yakn çevresindekilere anlatabilirler. Ancak bu durumda da genellikle 

kendisine inanlmadğ, çocuğun sevgi gösterisini yanlş anladğ ya da olayn çocuğun kendi 

hatal davranşlarnn sonucunda ortaya çktğna dair bir tutumun geliştiği ve yaşanan olayn 

çok ciddi boyutlarda sonuçlar olabileceği için hiç olmamş gibi davranldğ görülmektedir. 

                                                       
30 Topçu S. Cinsel İstismar. Phoenix Yaynevi, Ankara, 2009 
31 Fischer DG, Mcdonald Wl. Characterstcs of Intrafamilial And Extrafamilial Chld Sexual Abuse. Child 

Abuse & Neglect, 1998; 22(9):915–929 
32 Topçu S. Cinsel İstismar. Phoenix Yaynevi, Ankara, 2009. 
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çekicidir. Anlk cinsel tatmin hevesi ön planda olduğu için çocuğa bedensel olarak da zarar 

verirler.  

 Pedofil olmayan cinsel istismarclarn, çocuklar özellikle tercih etmedikleri için 

yaptklarndan pişmanlk duymalar durumunda hüküm giymelerinin, cezalarn 

çekmelerinin ve psikiyatrik tedavilerinin ardndan tekrar çocuk cinsel istismar suçunu 

işleme olaslklar düşüktür.  

 Pedofil Olan Çocuk Cinsel İstismarclar 

 Yetişkin birinin çocuklar cinsel olarak çekici bulmas ve onlara cinsel eğilim 

göstermesi şeklinde tanmlanan pedofili, dürtü kontrol bozukluğu kapsamnda psikiyatrik 

bir hastalktr. Ruhsal Bozukluklarn Tansal ve Saymsal El Kitab (DSM-IV) tan 

ölçütlerine göre pedofili “en az 6 aylk bir süre boyunca, kişinin ergenlik dönemine 

girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla (genellikle 13 yaş ya da altnda olanlarla) cinsel 

etkinlikte bulunma ile ilgili yoğun, cinsel yönden uyarc fantezilerinin, cinsel dürtülerinin 

ya da davranşlarnn yineleyici bir biçimde ortaya çkmas” olarak tanmlanmaktadr. Bir 

kişiye pedofili tans konabilmesi için kişinin en az 16 yaşnda olmas ve cinsel etkinlikte 

bulunduğu çocuklardan en az beş yaş daha büyük olmas gerekmektedir. Pedofili klinik bir 

tan olmakla birlikte suçtur.  

 Pedofiller tüm sosyo-kültürel düzeylerde olabilirler. Sklkla topluma iyi entegre 

olmuş, şüphe uyandrmayan hatta güvenilir olduğu ifade edilen kişilerdir. Çocuğun cinsel 

istismar planlanmş bir sürecin sonunda gerçekleşir. Özellikle sevgiye ve ilgiye muhtaç, 

ailesi tarafndan önemsenmeyen ya da yeterince ilgilenilmeyen çocuklar tercih ederler. 

Öncelikle çocuklara yakn olabilmek için çocuklarla ve aileleri ile iyi ilişkiler kurarlar. 

Çocuklarn güvenini ve sevgisini kazanmak için hediyeler verir, yardm eder ve birlikte 

keyifli zaman geçirecek etkinlikler yaparlar. Çocuğun güvenini ve sevgisini kazandktan 

sonra çocuğu bulunduğu ortamda izole edebilecek, ailenin ve çevrenin kuşkulanmasn 

önleyecek tedbirleri alrlar daha sonra da eyleme geçerler.  

 Pornografi, teşhircilik, çocuğu çplak izlemek gibi dokunmadan gerçekleştirilen 

cinsel istismar davranşlar gösterebilirler, çocuklar cinsel eyleme zorlamaktan ziyade 

çocuğu duyarszlaştrarak fiziksel yaklaşmaya yavaş yavaş alştrrlar. Çocuğa, yaşadğ 

istismar olaynn çok özel olduğunu, onu önemsediğini, değer verdiğini, sr olduğunu ve 
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onuruna zarar verecek sonuçlar doğurabilir46 47. Fiziksel istismar çok farkl şekillerde 

gerçekleşebilir; şiddet çocuğa şaplak atmak, yüzüne ya da kafasna tokat atmak, saçn 

çekmek, sarsmak, çimdiklemek, kulağn çekmek, ağzna ac biber sürmek şeklinde 

olabileceği gibi tekmelemek, yakmak, bçak veya başka bir nesne ile korkutmak, boğmak, 

dayak atmak gibi ağr şekilde, hayati tehlike oluşturacak boyutta da olabilir. 

  

Disiplin Yöntemi Olarak Fiziksel Ceza (Şiddet) Uygulamas  

Çocuklar fiziksel olarak istismar edenler sklkla anne-baba, öğretmen, bakc gibi 

çocuğun bakmndan ve gelişiminden sorumlu kişilerdir ve şiddeti bir disiplin yöntemi 

olarak kullanmaktadrlar. Ancak fiziksel şiddetin öfke sorunu olan, problem çözme ve 

iletişim becerileri gelişmemiş kişilerin kendilerini ifade tarz olarak da ortaya çkmas 

mümkündür.  

Çocuğun disiplini kendisini kontrol edebilmesini, snrllklarn bilebilmesini, 

karşlaştğ sorunlarla ilgili analiz yapabilmesini ve sorunlar en uygun şekilde 

çözebilmesini, toplum içinde olumlu davranşlar göstermesini sağlamay amaçlar. 

Çocuklarn disiplinini sağlamaya yönelik en etkin yöntemler pozitif yaklaşmlarn 

kullanldğ, çocuğun değerinin kabul edildiği, öz güvenlerinin güçlendirildiği 

yaklaşmlardr. Disiplin sklkla cezalandrma ile karştrlmaktadr. Oysa fiziksel ya da 

duygusal şiddet içeren cezalandrma yaklaşm güç hiyerarşisi kullanarak çocuğu 

sindirmek, korkutmak ve öz saygsn zedelemekten öte bir etki oluşturamamaktadr.48 

Yaplan çalşmalar fiziksel cezalandrmann istenilen davranş değişikliklerini kalc 

biçimde sağlamada etkili bir yöntem olmadğn göstermektedir.49Üstelik çocuğun yaşadğ 

fiziksel şiddet ölüme varacak kadar ağr yaralanmalara, duygusal örselenmeye ve gelişim 

sorunlarna  neden  olabileceği  gibi  şiddeti  bir  çözüm yolu  olarak  benimseyip kendi güç  

                                                       
46 Flaherty EG, Perez-Rossello JM, Levine MA, Hennrikus WL, The American Academy of Pediatrics 

Committee on child abuse and neglect, section on radiology, section on endocrinology, and section on 
orthopaedics and the society for paediatric radiology. Evaluating children with fractures for child physical 
abuse. Pediatrics; 2014;133:e477–e489.  

47 Ulukol B. Sarslmş Bebek Sendromu[Shaken Baby Syndrome]. Türkiye Klinikleri Journal of Pediatric 
Surgery, Çocuklarda Travma Özel Says; 2008; 1 (1): 28–36. 

48 World Health Organization and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect. a.g.r.. 
49 Şahin, F. ve Beyazova, U. (2001). Çocuğun şiddetten korunma hakk. Milli Eğitim, 151, 90-94. 
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1.3 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ 

Çocuğa yönelik kötü muamele tek bir nedenden ziyade, çok sayıda etmenin 

etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Çocuk istismarı ve ihmalini anlayabilmek için değişik 

düzeylerde etkili olduğu gözlenen birden fazla faktörün birbirleri ile etkileşimini anlamak 

gerekir. Bu faktörlerin birbirleri ile etkileşimini açıklayan model “ekolojik model” olarak 

tanımlanır (Şekil 1)72. Bu modele göre, kötü muamele bireysel, ilişkisel, çevresel ve 

toplumsal olmak üzere dört düzeydeki risk etmenlerinin etkileşmesi sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. Bu modelin birinci basamağında yer alan “bireysel” etmenler ile hem mağdur 

hem de istismarcı için kişiyi kötü muameleye yatkın hale getiren, yaş, cinsiyet gibi biyolojik 

faktörlerin yanında kişinin öz geçmişine ilişkin özellikler birlikte değerlendirilir. Diğer 

basamaktaki “ilişkisel” etmenler hem mağdur hem de suçlu yönünden bireyin aile fertleri ya 

da arkadaşları ile ilişkilerini değerlendirir. “Çevresel” basamağında, sosyal ilişkilerin 

gerçekleştiği mahalle, iş yeri, okul gibi alanların çocuğa yönelik kötü muamele ile ilişkili 

özellikleri değerlendirilir. Son olarak “Toplumsal” basamağında katı disiplin yöntemlerini 

destekleyen sosyal normlar, ekonomik eşitsizlikler ve sosyal sistemlerin eksikliği gibi 

çocuğa yönelik kötü muamele ile ilişkili sosyal durumlar değerlendirilir.  

Şekil 1: Çocuk İstismarı ve İhmali İçin Risk Etmenlerini Gösteren Ekolojik Model  

 

Aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanan risk faktörleri kötü muamelenin tüm tipleri için 

de risk oluşturur. Üstelik istismarın herhangi bir şekline maruz kalan çocukların diğer 

şekillerde istismara ve ihmale uğrama sıklığı da artış göstermektedir.  

Çocuğa yönelik kötü muamele ile ilişkili risk faktörleri tek başına tanısal değer 

taşımaz. Bununla birlikte birden fazla risk faktörü olan çocuk ve ailelerin tespiti, koruyucu 

sosyal hizmetlerden öncelikle yararlanabilmesinin sağlanmasına katkı yapacaktır. 

                                                      
72 World Health Organization and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect. a.g.r.. 

Bireysel İlişkisel Çevresel Toplumsal 

Sosyal 
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Şekil 2: Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sığınmacı Çocukların Yaş ve 
Cinsiyetlerine Göre Dağılımı (Nisan 2016) 

 

Ülkemizde bulunan Suriyelilerin durumu öncelikle acil durum mevzuatı 

çerçevesinde ele alınarak barınma, beslenme, acil ve temel sağlık hizmetleri gibi temel 

ihtiyaçlar karşılanmıştır. Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’ye 

Toplu Sığınma Amacıyla Gelen Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Suriye Arap 

Cumhuriyetinde İkamet Eden Vatansız Kişilerin Kabulüne ve Barındırılmasına İlişkin 

Yönerge” 30/3/2012 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Yönerge ile Suriyelilere güvenli 

sığınma ve barınma hakkı tanınmıştır. 

Yabancıların ülkemizde bulunma usul ve esaslarına ilişkin hususlar 11/4/2013 tarihli 

ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda yer almaktadır. Bununla 

birlikte Suriyelilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, 

Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemleri, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirleri ve 

ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliğiyle ilgili hususları düzenlemek amacıyla 

Geçici Koruma Yönetmeliği hazırlanmıştır. Ayrıca geçici barınma merkezlerinin kurulması, 

yönetilmesi, işletilmesi ve geçici barınma merkezlerinde barındırılanların tabi olacağı diğer 

hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 4/11/2015 tarihli Geçici Barınma 

Merkezlerinin Kurulması, Yönetilmesi ve İşletilmesi Hakkında Yönerge yürürlüğe girmiştir.  

Mevzuatta geçici koruma altındaki çocukların korunması hususuna ilişkin olarak da 

özel düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre “Refakatsiz çocuklarla ilgili tüm işlemlerde 

çocuğun yüksek yararının gözetilmesi esastır. Başvuru alındığı andan itibaren, haklarında 
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istismarc ile ilişkisine, istismarn süresine ve çocuğun çevresi ile ilişkili diğer faktörlere 
bağl olarak çocuktan çocuğa farkllk göstermektedir. Sorunlarn büyük ksm akut 
dönemde ortaya çksa da baz durumlarda sakatlklar ve gelişme bozukluklar çocuklarn 
sağlğn daha uzun süre etkilemektedir. 167,168,169 

Çocuklara yönelik kötü muamelenin neden olduğu yaralanmalarn bir ksm kalc 
herhangi bir fiziksel hasar brakmasa da yaşamn ileri dönemlerinde baz ciddi somatik 
yaknmalara yol açmaktadr. 1980 – 2008 yllar arasnda yaymlanmş, çocuk cinsel 
istismar ile ilgili 23 araştrmay kapsayan bir meta analiz çalşmas, cinsel istismar öyküsü 
olan erişkinlerde yaşam boyu fonksiyonel sindirim sistemi sorunlar, kronik ağrlar, 
psikojenik havale nöbetleri, baş ağrlar ve kronik karn ağrlar arasnda önemli bir ilişki 
olduğunu göstermektedir170.Ayrca psikiyatrik semptomlar, depresyon, öfke, kayg, 
kendine zarar verme, ilişki sorunlar ve psikosomatik yaknmalar sk görülmektedir171.  

Çocuklarn karşlaştğ kötü muamelenin diğer önemli bir sonucu sağlk için risk 
taşyan davranşlarn görülme sklğnn artşdr. İstismarn ve ihmalin sonucu olarak 
sigara kullanm, alkol tüketimi, madde kullanm, uygunsuz diyet alşkanlklar ve yetersiz 
egzersiz gibi davranşsal değişikliklerin sklğ artar ve bunlar da uzun dönemde pek çok 
sağlk sorununa yol acmaktadr.172  

Çocukluk çağnda yaşanan olumsuz deneyimler ile erişkin yaşlarda sağlk durumu 
arasndaki ilişkiyi inceleyen ilk kapsaml çalşma 1998 ylnda 13.500 erişkinle 
gerçekleştirilmiştir173. Bu araştrmada çocukluk çağnda karşlaşlan olumsuz yaşam 
deneyimleri ile somatik yaknmalar ve çeşitli sağlk sorunlar arasnda bir ilişki olduğu 
gösterilmiş, erişkinlik döneminde sağlk için risk taşyan alkol ve uyuşturucu kullanmak 
gibi davranşlarn ve yaşam süresinin ksalmasna neden olacak sağlk sorunlarnn 
görülme riskinin arttğ saptanmştr. Bu araştrmann benzeri Türkiye’de 2014 ylnda 
2.254 üniversite öğrencisinin katldğ bir grupta gerçekleştirilmiş ve benzer sonuçlar elde 
edilmiştir174.  

                                                       
167 Norman RE et al. The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and 

neglect: a systematic review and meta-analysis. PLoS One, 2012, 9:e1001349. 
168 Maniglio R. The impact of child sexual abuse on health: a systematic review of reviews. Clinical 

Psychology Review, 2009, 29:647−657 
169 Lansford JE et al. A 12-year prospective study of the long-term effects of early childhood physical 

maltreatment on psychological, behavioural, and academic problems in adolescence. Archives of 
Pediatrics and Adolescent Medicine, 2002, 156:824−830. 

170 Paras ML, Murad MH, Chen LP, Goranson EN, Sattler AL, Colbenson KM et al. Asexual abuse and 
lifetime diagnosis of somatic disorders a systematic review and meta-analysis. The Journal of the 
American Medical Association;2009; 302(5): 550–561. doi:10.1001/jama.2009.1091. 

171 Hornor G. Child sexual abuse: consequences and implications. Journal of Pediatric health care. 2010;         
     4(6): 358-364 
172 Ramiro LS, Madrid BJ, Brown DW. Adverse childhood experiences (ACE) and health-risk behaviors 

among adults in a developing country setting. Child Abuse & Neglect; 2010; 34: 842–855.doi: 
10.1016/j.chiabu.2010.02.012. 

173 Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, et alRelationship of 
childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults the adverse 
childhood experiences (ACE) study. American Journal of Preventive Medicine; 1998;14:245–
258.doi:10.1016/S0145-2134(03)00105-4. 

174 Ulukol B, Kahiloğullar A, Sethi D. a.g.m. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI 

VE ULUSAL MEVZUAT 

Ulusal ve uluslararas mevzuatta, çocuk istismar ve ihmalinin önlenmesine yönelik 

düzenlemeler bulunmaktadr. Anayasa’nn 90 nc maddesi gereğince uluslararas 

andlaşmalarda çocuğun istismar ve ihmalden korunmasna yönelik düzenlemeler iç hukuk 

hükmündedir. Bu nedenle çocuk istismarnn önlenmesine yönelik uluslararas sözleşmeler 

incelendikten sonra ulusal mevzuata değinilecektir.  

2.1 ULUSLARARASI MEVZUAT 

2.1.1 Birleşmiş Milletler Düzenlemeleri 

Cenevre Çocuk Haklar Bildirgesi: Uluslararas alanda çocuklarn korunmasna 

yönelik ilk uluslararas metindir. 26 Eylül 1924’de Milletler Cemiyeti Genel Kurulu’nda 

kabul edilen bildirgeyi, 1928 ylnda Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkan Mustafa 

Kemal Atatürk bizzat imzalamştr.175 Cenevre Bildirgesi’nde; çocuklarn doğal biçimde 

gelişmesine olanak sağlanmas, aç çocuklarn beslenmesi, hasta çocuklarn tedavi edilmesi, 

terk edilmiş çocuklarn korunmas, felaket annda yardmn öncelikle çocuğa yaplmas, 

çocuklarn her türlü istismara karş korunmas ve kardeşlik duygular içinde eğitilmeleri 

gerektiği belirtilmiştir.176 

 

 

 

 

 

                                                       
175Cenevre Çocuk Haklar Bildirgesi, http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-docs/CRC@20%20-

%20history%20-%20big.pdf, 11.01.2014. 
176Cenevre Çocuk Haklar Bildirgesi, 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Cenevre_%C3%87ocuk_Haklar%C4%B1_Bildirisi, 11.01.2014. 
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Çocuk İzlem Merkezlerinin fiziki standartları ve asgari donanımları verilen hizmete 

uygun olacak, çocuğun kendini güvende ve rahat hissetmesini sağlayacak şekilde 

yapılandırılır. Merkezde bekleme odası, aile görüşme odası, muayene odası, konaklama 

odası, çocuk ön görüşme odası, ergen ön görüşme odası, adli görüşme odası, izlem odası ve 

gerekli diğer odalar yer alır (Fotoğraf 1a,1b, 2, 3, 4).  

 

Fotoğraf 1a ve 1b: Adli görüşme odası ve izlem odası birinde çocukla adli 

görüşmenin yapıldığı, diğerinde görüşmenin izlendiği ve kaydedildiği, aralarında tek taraflı 

aynalı camın bulunduğu odalardan oluşur. 

 

Fotoğraf 2, 3 ve 4: Aile görüşme odası, Küçük çocuklar ve ergen çocuklar için farklı 

şekillerde düzenlenmiş çocuk ön görüşme odaları. 

Çocuk İzlem Merkezi ekibi; sorumlu hekim, adli görüşmeci, aile görüşmecisi, adli 

tıp uzmanı, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı, hemşire, Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü (ASPİM) temsilcisi, tıbbi sekreter ve merkez güvenliğinden sorumlu kolluk 

görevlisinden oluşmaktadır. Adli tıp uzmanı, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı sayısının 
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Şekil 3: Cinsel İstismar Vakalarında Adli Sürecin İşleyiş Şeması 
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Şekil 5: Korunmaya Muhtaç Çocuk İçin Öngörülen Koruyucu Destekleyici 
Tedbirler ve Bu Tedbirlerin Uygulanmasında Görev Alan Paydaş Kurumlar  

 

5395 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde koruyucu ve destekleyici tedbirler; 

danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma başlıkları altında düzenlenmiştir. Bu tedbirler 

mahkemece; Çocuk Koruma Kanunu‘nun 4 üncü maddesindeki temel ilkeler göz önünde 

bulundurularak karara bağlanır.  

Danışmanlık Tedbiri; kanunda çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk 

yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde 

yol gösterme olarak tanımlanmış olan bu tedbir, çocuk ve ailesine danışmanlık verilmesi 
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Şekil 7: Sağlık Bakanlığı Tarafından Yürütülen Çocuğun Sağlık Tedbirlerine İlişkin İş 
Akış Şeması 

 

 

 

İLGİLİ MAHKEME 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL 
SEKRETERLİĞİ 

İdari Hizmetler Başkanlığı 
Hasta çalışan hakları ve güvenliği birimi 

Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminden 
Sorumlu Başhekim Yrd. 

İlgili Poliklinik Tıbbi Sosyal 
Hizmet Birimi 

DİĞER SAĞLIK KURUM VE 
KURULUŞU 

 : Karar yazısının iletimi 
 : Sağlık tedbiri kararının uygulama sürecinde mahkemeye bildirilen yazıların 
geribildirimi. Bilgi için; İl Sağlık Müdürlüğü’ne de gönderilir 
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Türkiye’de Cinsel İstismar ve Sömürü Mağduru Çocuklar İçin Çocuk Dostu 

Adalet Gözlemevi Projesi 

Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve Uluslararası Çocuk Merkezi işbirliğiyle yürütülen 

projede, adalet sisteminde cinsel istismar ve sömürü mağduru çocuklarla Adana’da çalışan 

profesyonellere (hâkim, savcı, avukat, sosyal çalışma görevlileri ve polis memurları) yönelik 

olarak çocukların cinsel istismar ve sömürüsü ile cinsel istismar mağduru çocuğa yaklaşım, 

mağdur çocukla iletişim kurma gibi konularda eğitimler verilmiştir. Proje kapsamında ayrıca 

“Çocuk Gözlemevi” web sitesi kurulmuştur. Web sitesinde çocuk cinsel istismarı ile ilgili bu 

alanda çalışan profesyonellerin faydalanabileceği zengin bir veritabanı hazırlanmış, örnek 

kararlar Veri-Tabanı oluşturulmuştur. (www.cocukgozlemevi.org) 

4.3.2.6 Çocuklarla Adli Görüşme Odalarının (ÇAGO) Kurulması ve Faaliyete 

Geçirilmesi 

Adalet Bakanlığı’nca, 2012–2014 yılları arasında yürütülen Çocuklar İçin Adalet 

Projesi kapsamında çocukların uygun koşullarda ifadelerinin alınması için 23 il ve 25 adliyede 

toplam 31 teknik donanımlı ve SEGBİS uyumlu Çocuklarla Adli Görüşme Odaları (ÇAGO) 

kurulmuştur.  
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ÇAGO’lar, daha önce Sağlık Bakanlığı öncülüğünde geliştirilen Çocuk İzlem 

Merkezleri (ÇİM) ve UNICEF’in teknik desteğinde oluşturulan Üniversite Çocuk Koruma 

Merkezlerine (ÇOKMER) alternatif olarak değil, bu birimlerin genellikle hastane temelli 

olmaları, çoğunlukla istismar vakalarına yönelmeleri ve adliye dışında bulunmaları nedeniyle 

ortaya çıkan sorunların giderilmesi, adli süreçle uyumlu bir yapının oluşturulması ve adli 

sistemdeki tüm çocukları kapsayan bütüncül bir uygulamanın hayata geçirilmesi amacıyla 

geliştirilmiştir. 

 

Ankara Batı Adliyesi’nde pilot olarak bir destek hizmet birimi kurulması, yeni hizmet 

modellemesi yapılması ve standartlarının geliştirilmesi, adli süreçte Cumhuriyet başsavcılığı, 

 
Pilot iller belirlenirken tüm il 

başsavcılıklarına resmi yazı yazılarak 

durum tespiti istenmiş ve coğrafi dağılım, 

suç yoğunluğu, cinsel istismar suçu 

yoğunluğu, gelen mağdur çocuk sayısı gibi 

kriterler dikkate alınmıştır. ÇAGO’ların yer 

aldığı iller aşağıda tablo ve harita üzerinde 

gösterilmiştir. 
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Çocuk Yuvası-Yetiştirme Yurdu 

  

Çocuk Evleri Sitesi (Sevgi Evleri): 0-18 yaş arası en fazla 12 çocuğun üçer kişilik 

odalarda kaldığı, çocukların yaşlarına uygun gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak site içerisinde 

inşa edilen, müstakil villa tipi evlerden oluşan aile ortamına benzer yapı ve ilişki sisteminde 

hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.  

Çocuk Evleri Sitesi 

 

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri(ÇEKOM) ve Bağlı Çocuk Evleri: Her ilin 

sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il 

merkezinde, okullara ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil dairelerde 0-18 yaş 

grubu 5-8 çocuğun bir ev ortamı oluşturularak bakıldığı hizmet modelidir. Çocuk Evleri 

Koordinasyon Merkezleri, Çocuk Evlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her 

türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasındaki 

koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezlerdir.  
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4.4.5.3 Psikososyal Destek Amaçlı Kuruluş Bakım Hizmetleri 

2005 yılında Çocuk Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle suça sürüklenen çocuk 

tanımı ile korunma ihtiyacı olan çocuk tanımı getirilerek söz konusu çocukların ihtisaslaşmış 

kuruluşlarda bakımlarının ve psikososyal destek ihtiyaçlarının karşılanması yükümlülüğü 

ASPB’ye verilmiştir. Bu kapsamda suça sürüklenen çocuklar için Koruma Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezleri (KBRM), suç mağduru çocuklar için Bakım ve Sosyal 

Rehabilitasyon Merkezleri (BSRM) oluşturulmuştur. Söz konusu kuruluşlar 29.03.2015 

tarihten itibaren 29310 sayılı Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği ile tek isim altında 

birleştirilmiş, istismar mağduru, suça sürüklenen, sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan, 

madde bağımlısı ve refakatsiz çocuklardan haklarında korunma kararı ve/veya bakım tedbir 

kararı alınan 11-18 yaş aralığında çocukların korunması, bakımı ve gerekli psikososyal destek 

hizmetini sağlamak üzere Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM) oluşturulmuştur.  

Çocuk Destek Merkezleri 

  

Çocuk Destek Merkezlerinde; korunma ve bakım altında bulunan çocukların yaşadıkları 

travmanın etkilerinin azaltılması, başa çıkma becerilerinin edinilmesi, sağlıklı kişilik 

gelişiminin sağlanması, suç ile ilgili davranış değişikliğinin sağlanması ve madde bağımlılığı 

tedavisinin yapılması ve kurallı yaşam becerisinin kazandırılması ile en kısa zamanda kendi 

ailesine döndürülmesi nihai amaç olup, ailesi yanına döndürülemeyen çocukların ise diğer 

sosyal hizmet modellerinden yararlandırılması hedeflenmektedir. 

Yeni oluşturulan Çocuk Destek Merkezleri kampüs içerisinde villa tipi evlerden oluşan 

yaşam üniteleri, çocukların iş ve uğraşı yapabileceği alanlar, açık ve kapalı spor alanları, hobi 

bahçeleri, hayvan barınakları, eğitim atölyeleri, terapi odaları ve görüşme odaları gibi alanların 
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Sosyal Yardım Karar Destek Sistemi: Hane muhtaçlığının tespitine ve makro 

anlamda yoksullukla mücadele politikalarının belirlenmesinde, hanelerin ekonomik değere 

dönüştürülemeyen sosyal verilerinin ve yaşadıkları bölgeye has özelliklerinin dikkate alınması 

gerekmektedir. Bu çerçevede Sosyal Yardım Karar Destek Sistemi hayata geçirilerek hak 

sahipliği tespitinde yol gösterici olarak kullanıma açılmıştır. 

Vaka Yönlendirme Sistemi: Vaka Yönlendirme Sistemi, hane ziyaretleri ve hane 

beyanları ile merkezi veri tabanı sorguları sonucunda tespit edilen olağandışı vakaların, 

Bakanlık ve Vakıflar tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara, online (çevrim-içi) web servis 

aracılığı ile bildirilebilmesine, yönlendirme yapılan ilgili kurum ve kuruluşların bu vakalarla 

ilgili yapılan işlemlerin sonuçlarını Bakanlığa bildirilebilmesine olanak sağlayan bir süreç 

yönetim sistemidir. Sistemin tespit aşamasını oluşturan, vakaların oluşturulması ve 

yönlendirilmesine yönelik alt yapı Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi bünyesinde 

hazırlanmıştır. Sistemin yönlendirme ve takip süreçlerinin paydaş kurumlarla bütünleşmiş 

şekilde yürütülebilmesi için e-devlet kapısında gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. İlk aşamada 

sosyal hizmet ihtiyaçlarına yönelik tespitlerin ilgili birimlere yönlendirilmesine ve işlemlerin 
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sonuçlarının takip edilmesine yönelik mevzuat çalışmaları devam etmektedir. 2016 yılında 

diğer ilgili kurumlar ile protokollerin tamamlanmasına müteakip yönlendirme ve takip işlemleri 

başlatılacaktır. 

 

4.4.10 Hukuki Destek Hizmetleri 

ASPB Hukuk Müşavirliği’nce Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim 

yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip 

etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, Bakanlık hizmetleriyle 

ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, 

Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, 

Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlığa ilişkin işleri ve Bakanlık 

birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını bildirmek, Bakanlığın 

amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin 

etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak gibi görevler 

yürütülmektedir.  

Çocuğa yönelik ihmal istismar olaylarında ASPB Hukuk Müşavirliği Bakanlık 6284 

sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 20/2 maddesi 

gereğince; faks, yazılı talep, medya haberleri ve mahkeme ihbarları dikkate alınarak davaya 
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Çocuğa karşı kötü muameleyi önlemeye yönelik halk sağlığı yaklaşımında birbirini 

destekleyen 4 temel alan mevcuttur205. Aşağıdaki şemada bu alanlar görülmektedir.  

 

Türkiye'de son yıllarda çocuk hakları ve kuruma alanında önemli adımlar atılmış ve 

pek çok konuda programlar geliştirilmiş olmakla birlikte halen geliştirilmesi, revize 

edilmesi, yeniden yapılandırılması gereken alanlar söz konusudur. Komisyon toplantılarında 

sunum yapan akademisyenlerin, kurum yetkililerinin, yapılan ziyaretlerin, kurumlardan 

gelen raporların değerlendirilmesi sonucunda Türkiye’de çocuk istismarı ve ihmali ile 

mücadele için belirlenen çözüm önerileri ve gerekçeleri aşağıda yer alan başlıklar altında 

sıralanmıştır; 

 Çocuk Politikası 

 Mevcut Durumun Belirlenmesi 

 Veri Tabanı 

 Mevzuat Değişiklikleri 

 Çocuk Dostu Adalet Sistemi  

 Çocuk İzlem Merkezleri 

 Mağdur ve Risk Altındaki Çocukların Takibi ve Desteklenmesi  

 Çocuğa Yönelik Kötü Muamelenin Önlenmesi 

                                                      

205 D. Sethi, M. Bellis, K. Hughes, R. Gilbert, F. Mitis, G. Galea, editors. European report on 
preventing child maltreatment. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2013. 



‒ 329 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)



‒ 330 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)



‒ 331 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)



‒ 332 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)



‒ 333 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)



‒ 334 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)



‒ 335 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)



‒ 336 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)



‒ 337 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)



‒ 338 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)



‒ 339 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)



‒ 340 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)



‒ 341 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 442)

341 
 

hususunda TCK’nn 226/3’de “müstehcen görüntü, yaz veya sözleri içeren ürünlerin 
üretiminde çocuklar kullanan kişi … bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satşa arz eden, 
satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarnn kullanmna sunan 
kişi… cezalandrlr” hükmüyle karşlk bulunmuş ise de; ayn maddenin f bendinde; 
“Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak çocuk pornografisine bilerek erişim sağlamak” 
hükmünün de yer almas (çocuk pornografisini kasti davranşla izlemek, erişim sağlamak) 
hususunda düzenleme yaplmas uygun olacaktr.  

Gerekçesi: Çocuk yetiştirme konusunda ebeveynlerin özen yükümlülüklerini yerine 

getirmemesinden veya duyarsz olmasndan kaynakl ihmaller çocuklarn istismara 

uğramasnda rol oynamaktadr. Yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde cezai 

yaptrmlara maruz kalmalar veya çocuklarn velayet haklarnn ellerinden alnacağ 

hususunun, aileleri çocuğu ihmal etme veya tehditlerden koruma noktasnda daha dikkatli 

olmaya teşvik edeceği düşünülmektedir. Özellikle aile içinde yaşanan ihmal ve istismarn 

(cinsel istismar dşnda) sebepleri araştrlarak nedenlerinin tespiti ve sorunlarn 

giderilmesi üzerinde çalşlmaldr. Özellikle ihmal ve fiziksel istismarda en sk karşlaşlan 

sebep yoksulluk, yoksunluk veya eğitimsizlik olmaktadr. Bu sorunlarn çözümü üzerinde 

çalşlmal ve aile gözlem altnda tutulmaldr. İhmal ve istismarn sürdüğü durumda ise 

cezai yönteme başvurulmaldr. Suç çeteleri ve terör örgütlerince, siyasi ve ideolojik açdan 

istismar edilen çocuklar ele alndğnda, bu çocuklara bakmakla yükümlü olan kişiler bu 

uygulama kapsamna alnmal, ilgili yasa hükmünde bu konu açk olarak ifade edilmelidir. 

  

7.Çocuğun bakmndan sorumlu olan kişiler için, çocuğu ihmal etmeleri veya 

istismara neden olabilecek bir riskle karş karşya brakmalar veya verilen tedbir 

kararlarnn uygulanmasnda duyarsz davranmalar halinde aile için uygulanan 

cezai yaptrmlar arttrlmaldr. 
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değerlendirilmesinin yaplabileceği, iddia olunan olaya ilişkin beyannn görüntü ve ses 
kayd eşliğinde alnmasna yardmc olacak eğitimli ve donanml ekipler oluşturulmaldr. 

 

 

Gerekçesi: Şiddete ve suça tank olmak duygusal örselenmenin çok yoğun 

yaşandğ bir durumdur. Anayasa’nn 41. maddesinde çocuklarn her türlü şiddetten 

korunmas devletin güvencesi altna alnmştr. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar 

Sözleşmesinin 19. maddesinde ise çocuğun şiddetin her türlüsünden korunmas için 

devletlere yasal, idari, toplumsal, eğitsel önlemlerin alnmas için sorumluluk yükler. 

Yasalar suçun mağduru olan çocuklarn korunmas, fiziksel ve psikolojik sağlğna 

kavuşmas için gereken tbbi yardm ve rehabilitasyon hizmetlerini almas için gerekli 

şartlarn oluşturulmas zorunluluğunu klar. Ancak suç mağduru kadar yaşanan olaydan 

olumsuz etkilenen suça tank olmuş çocuklarn rehabilitasyonu göz ard edilmektedir. 

Mevzuattaki bu boşluğun giderilerek; suçlu, mağdur ve suça tank olmuş tüm çocuklarn 

eşit haklara sahip olarak rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmas gerekmektedir. 

5.7.2 Çalşan Çocuklar Korumaya Yönelik Öneriler 

Gerekçesi: 4857 sayl İş Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre, 50’den az işçi 
çalştrlan (50 dâhil) tarm ve orman işlerinin yapldğ işyerlerinde veya işletmelerde, ev 
hizmetlerinde, 507 sayl Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun 
üç kişinin çalştğ işyerlerinde İş Kanunu hükümleri uygulanmadğndan, saylan iş ve 
işyerleri ÇSGB denetimi/teftişi kapsam dşnda kalmaktadr. Bu nedenle, saylan iş, ev 
hizmetleri ve işyerlerinin denetimine ilişkin gerekli mevzuat çalşmalarnn yaplmas 
uygun olacaktr. 

1. İşyeri denetimlerinde kapsam dş kalan iş ve işyerleri için gerekli denetim 

mekanizmalar oluşturmak üzere yasal düzenlemelerin yaplmaldr. 

− “Çocuk işçiliği”ni incelemeyi amaçlayan programl teftişler yürütülmelidir.  

− Çocuk İşçiliği İzleme Birimleri oluşturulmaldr. 

11. Suça/şiddete tank olmuş çocuklarn haklarn koruyacak, tedavi ve rehabilitasyon 

hizmetlerinden yararlanmalarn sağlayacak sistemler geliştirilmelidir. 
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Gerekçesi: 5395 sayl Çocuk Koruma Kanunu’nun 19 uncu maddesinin yürürlüğe 

girdiği 15.07.2005 tarihi itibariyle yaplan düzenlemede 2 yla kadar hapis cezas veya adli 

para cezasn gerektiren eylemleri nedeniyle yaplan soruşturma sonucunda suça 

sürüklenen çocuğun daha önce başka bir suç işlememiş olmas halinde bu süre içerisinde 

yeniden suç işlememesi şartyla 5 yl süreyle kamu davasnn açlmasnn ertelenmesine 

karar verilmesi söz konusu iken, 12.06.2006 tarihinde 5560 sayl Kanunla yaplan 

değişiklikten sonra madde uygulanabilirliğini yitirmiştir ve çocuklar basit suçlardan dahi 

adli sürece dâhil edilmektedir. 5395 sayl Çocuk Koruma Kanunu’nun 19 uncu 

maddesinin çocuklarn üstün yararn gözönüne alarak yeniden işlerlik kazandrlmasna 

yönelik bir düzenlemenin yaplmas uygun olacaktr. 

 

 

 

Gerekçesi: Suça Sürüklenen Çocuklarn, çocuk mahkemelerinde ve çocuk ağr ceza 

mahkemelerinde tutuklanmas, hüküm giymesi sonucunda çocuklarn Çocuk ve Gençlik 

Ceza İnfaz Kurumlarnda ya da Çocuk Eğitim evlerinde kalmas çocuklarn tekrar suç 

işlemesini engellememektedir. Bunun için İnfaz Kurumlar dşnda çocuklarn her türlü 

hizmetlerden yararlanabileceği hizmetler geliştirilmelidir. Ayrca ÇKK 8/2 maddesinde 

tedbir kararlarnn uygulanmasna yönelik üçer aylk sürelerle rapor gönderildiği gibi 

Çocuk ve Gençlik İnfaz Kurumlarnda kalan çocuklarn da Ceza İnfaz Kurumunda görevli 

uzmanlarca mahkemeye üçer aylk sürelerle bilgi vermesi, buna göre çocuğun her türlü 

takibinin mahkemece sağlanmas yararl olacaktr. 

 

 

2. Suça sürüklenen çocuklar hakknda kamu davasnn açlmasnn ertelenmesi 

müessesinin daha etkin şekilde uygulanabilmesi için, bu müessese CMK’daki 

koşullardan farkl olarak düzenlenmelidir.

3. Suça sürüklenen çocuklarn tutuklanmas ya da hükümlü olmalar halinde Çocuk 

ve Gençlik İnfaz Kurumlarndaki görevli uzmanlarca ilgili çocuk mahkemesine belirli 

sürelerle bilgi veya rapor verilmesi yönünde bir düzenleme yaplmaldr. 

4. Tutuklu ve hükümlü çocuklarn tamamnn müstakil çocuk ceza infaz kurumlar veya 

çocuk eğitim evlerinde barndrlmalar sağlanmaldr.
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getirmesi gerekir. Ayn zamanda halkla ilişkiler faaliyetlerinin güçlendirilmesi, 

vatandaşlara yaptklar şikayet başvurularnn sonuçlarnn bildirilmesi, sivil toplum 

örgütlerinin geliştirdikleri şikayet bildirim modellerini ve uygulamalarn desteklemesi, 

farkndalğn artrlmas ve sektörün şikayetleri dikkate almas da sağlanmakldr. 

 

 

 

 Gerekçesi: Çocuklarn cinsel kimliklerini kazandklar dönemde izledikleri çizgi 

filmlerin çocuk istismar açsndan denetlenmeleri önemlidir. Çocuklara yönelik 

programlar ve özellikle de çizgi filmlerin içeriklerinin denetimindeki güçlük (uydu 

araclğyla lisanssz yaplan yaynlarda) büyük bir sorundur. Yerli yapmlarn saysnn 

artrlmasnn teşvik edilmesi yerinde olacaktr. 

Gerekçesi: Ticari cinsel sömürü, toplumda bu konuda farkndalk oluşturulmas ve 

yalnzca kendi çocuklarmz değil, dünyadaki diğer çocuklarn da ayn haklara sahip 

olduğunu, bizlerin onlar savunma ve koruma sorumluluğumuz olduğunu idrak 

edebilmemiz halinde son bulabilir. Bu nedenle topluma yönelik çalşmalar önemlidir.  

10. Çocuk programlar ve çizgi filmler çocuk istismar açsndan denetlenmelidir. 

Yabanc çizgi filmler ve çocuk programlarnn içerikleri açsndan denetim güçlüğü 

yaşandğndan belli bir oranda yerli kültürü yanstmas zorunlu hale getirilmelidir. Bu 

konuda 6112 sayl kanunda yer verilen teşvik uygulamaya geçirilmelidir.  

11. Ticari cinsel sömürü biçimleri hakknda toplumda farkndalk yaratmak için 

çalşmalar yaplmaldr. Bu çalşmalar sömürüyü gerçekleştiren kişilerin davranş ve 

tutumlarn değiştirmeyi de amaçlamaldr. Ayrca etkili denetim mekanizmalar 

oluşturulmal, faillerin tespiti, izlenmesi ve cezasz braklmamas sağlanmaldr. 

12. Cinsiyet ayrmclğnn önüne geçilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamn 

her alannda hayata geçirecek düzenlemeler yaplmas için gerekli tedbirler alnmal, 

bu konuda duyarllğ artracak uygulamalar geliştirilmelidir. 
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Gerekçesi: Kz çocuklar, özellikle eğitime devamszlk, açk eğitimi tercih etme ve 

erken yaşta evlendirilme konularnda cinsiyet ayrmclğ nedeniyle mağdur 

olabilmektedir. Öte yandan erkek cinsiyete yüklenen ekonomik sorumluluk ve fiziksel 

dayankllk beklentisi ekonomik istismar ve fiziksel şiddete karş onlar daha savunmasz 

brakmaktadr. Bu nedenlerle her iki cinsiyetin de farkl alanlarda ve farkl şekillerde 

karşlaşabilecekleri istismar ve ihmal risklerini bertaraf etmek amacyla gereken tedbirler 

alnmaldr. Zorunlu eğitim çağ dşna çkmş çocuklarn örgün eğitime ve mesleki eğitime 

devam etmelerini sağlayacak bir eğitim program oluşturulmal ve bu konuda tedbirlerin 

uygulanmasndan sorumlu kuruluşlar bilgilendirilmelidir.

 

 

  

 Gerekçesi: Özellikle büyük şehirlerde yerel yönetimler dezavantajl bölgelerde 

çocuğun yaşadğ aileye ulaşabilirlik ve ailenin de yerel yönetimlerce sunulan hizmetlere 

erişimi açsndan önemli rol oynamaktadr. Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara 

bakldğnda yerel yönetimlerin sosyal hizmetleri sunma yönündeki görev ve 

sorumluluklarnn daha ön planda olduğu görülmektedir. Bu kapsamda özellikle 

büyükşehirlerde yerel yönetimlerce sunulan kreş, çocuklara yönelik çeşitli kurs, sosyal, 

sportif etkinlikler yürüten destek merkezleri, toplum dayanşma merkezi ve danşma 

merkezi gibi hizmetlerin çocuklarn kendi yaşadğ haneye yakn bölgede olmas ve 

ücretsiz sunulmas halinde daha sk yararlanldğ görülmektedir. Çocuğun boş zamanlarn 

sokakta, İnternet kafede vs. her türlü tehlikelere maruz kalarak geçirmesi yerine takibinin 

kolaylkla yaplabileceği, yeteneklerinin ön plana çkarlarak uygun alanlara 

yönlendirilebileceği, güvenli bir şekilde bu hizmetlerden yararlanabileceği, ailenin 

ihtiyaçlarnn da zamannda tespit edilerek müdahalede bulunulabileceği dikkate alnarak 

planlamalar yaplmaldr. Sosyal belediyecilik anlayşndan hareketle yerel yönetimlerin bu 

konudaki etkinliğinin arttrlmas katk sağlayacaktr. 

 

 

 

13. Yerel Yönetimler, özellikle farkl bölgelerde farkl risklerin olabileceği bilgisi ile 

kendi bölgelerine uygun olacak şekilde çocuk ve ailelere yönelik hizmetlerini 

geliştirmelidir. 
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Gerekçesi: Çocuklarn okul ortamlarnn daha güvenli olmas ve okul ortamnda 

karşlaştklar tüm personelin çocuğa karş şiddetin önlenmesi konusunda farkndalğnn 

artrlmas sağlanr. 

 

 

 

 

 

 Gerekçesi: Son yllarda ceza infaz kurumlarnda güvenliğin ön planda tutulduğu 

anlayştan uzaklaşp rehabilitasyon odakl, çocuklarn tekrar topluma kazandrlmasna 

yönelik çalşmalarn yapldğ, tekrar suç işleme riskinin en aza indirgenmesinin 

hedeflendiği bir anlayşa geçilmiştir. Bu bağlamda tüm bu hedeflere ulaşmada yürütülecek 

çalşmalarda alannda uzman, yeterli bilgi ve beceriye sahip personelin niceliksel olarak 

yeterli olmas büyük önem taşmaktadr. Bunun yan sra personele verilen eğitimlerin 

artrlmas hatta bu alanda yüksek lisans ve doktora yapmş personelin tercih edilmesi ceza 

infaz kurumlarndaki iyileştirme programlarnn uygulanabilirliğinin sağlanmas açsndan 

da yararl olacaktr. Personele yönelik yürütülen bilgilendirme ve farkndalk eğitim 

programlar ile de çocuğa yaklaşm ve çocuk haklar konusunda bilinç düzeyi 

yükselecektir. 

 Özellikle travma yaşamş ve topluma kazandrlmas yönünde yoğun bakm ve 

rehabilitasyon ihtiyac olan çocuklarla çalşma konusunda personelin istekli olmas önemli 

bir faktördür, Söz konusu personel belirli bir süre çocuk alannda çalşp tecrübe 

kazanmakta ancak ilerleyen mesleki yaşantsnda alan değişikliği istemektedir. Bu durum 

insan kaynağnn etkili kullanm ve çocuklarn geleceğine uzun vadede sağlayacağ 

katknn yan sra yeni göreve başlayacak personelin de süpervizyonluk ihtiyac dikkate 

alndğnda daha da önem kazanmaktadr. Bu doğrultuda B tipi uzmanlk kapsamnda 

çalşan personelin performansn artrc uygulamalarla desteklenmesi gereklidir. 

3. Çocuk ceza infaz kurumlarnda çalşan başta psikolog, sosyal çalşmac, 

öğretmen olmak üzere her kademeden personel niteliksel ve niceliksel açdan 

güçlendirilmelidir. 5395 sayl ÇKK kapsamnda hakknda tedbir karar verilen 

çocuklara yönelik bakm ve rehabilitasyon hizmetlerinde çalşan personelin süreç 

içerisinde tükenmişliğinin önüne geçmek ve motivasyonunu artrmak amacyla 

niceliksel ve niteliksel olarak güçlendirilmesine, performansn artrc 

uygulamalarla ve psiko-sosyal destek sağlanmasna ilişkin düzenleme yaplmaldr. 

4. Rehber öğretmen says artrlmaldr. Üniversitelerin eğitim fakültelerinde rehberlik 

ve psikolojik danşmalk programlarnn says artrlarak tüm okullarda ihtiyac 

karşlayacak şekilde rehber öğretmen istihdam sağlanmaldr.  
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