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Yüksek Ticaretliler Derneği Ankara Şubesi salonu, 20 Nisan 2016
Prof. Dr. Bahar Gökler,  Figen Paslı, Av. Türkay Asma, Prof. Dr. Ahmet Saltık
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Out of sight ..
Girls in mining!

Kız çocuklarını insan haklarını
çiğneyerek madenlerde zorla 
çalıştırmanın yanı sıra, hangi,

«quasi modo» onları 
ç o c u k  a n n e yapıyor??

Ç O C U K  v e y a  

A B L A  A N N E L E R
IRAK’ ın ABD 

tara f ından 

işgal inde aç l ık !
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Gücünü çok aşan ağır işlere 
koştuğumuz çocuklarımız..

Babalarını iş cinayetlerine 
kurban veren çocuklarımız..

Küçücük 
dünyalarına

Dünyanın 
yükünü 

yüklediğimiz 
çocuklarımız..

http://www.ahmetsaltik.net/
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Dr. Taner ÖZEK, Eylül 2015
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Araştırmalar çocuk cinsel sömürüsünün büyük oranda aile içinde (ENSEST) gerçekleştiğini 
ortaya koymuştur. Kız - erkek öğrenci yurtlarının - okullarının - yaşam ortamlarının 
haremlik - selamlık dayatması ile ayrılması yaşamın ve insanın doğasına aykırıdır. 

Doğada insan - hayvan - bitki farklı cinsiyetleri - işlevleri ile bir aradadır (komünal yaşam).
Ayrılmış yatılı kız - erkek okullarında, yurtlarında… eşcinsel (homoseksüel) yönelim artmaktadır. 

Sağlıklı cinsiyet rollerinin kazanılmasında kızlı - erkekli toplumsal yaşantı deneyimi gereklidir. 
Bu süreçlerde insanlar Sosyalleşmekte ve karşı cinse dönük dürtü denetimini öğrenmektedirler.
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10 TL gündelik için 

kollarından oldular!

Günlüğü (8 değil 12 saat!) 10 TL'den 

fındık toplamak için yola çıktılar; olmadı. 

Yolda geçirdikleri «kaza» (?!) sonrası 

i k i  ka rdeş  de  so l  ko lundan  o ldu .

Tokat'ta, 3 Ağustos 2007’de meydana gelen 

kazada, fındık işçilerini taşıyan minibüsün 

devrilmesi sonucu yaralanan 

Mehmet Karatepe (14) 

ve ablası Nurgül’ün (16) 

kazada aldıkları darbe nedeniyle 

b i r e r  k o l u  k e s i l d i !

www.amasyahaber.org/Ana-Sayfa/452.html, 08.08.07 ve Sivas aa
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ILO : Çocuk işçi sömürüsü 

çok ciddi boyutlarda..

Shoe-making workshop
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Dünyada yaklaşık 200 milyon (ILO), Türkiye’de 

yaklaşık 1 milyon (TÜİK)

çocuk yasa dışı (illegal) ve en kötü

biçimde (worst form) çalıştırılmakta..

Çok yönlü sömürü altında tutulmakta :

- Eğitimden geri kalmakta  

- Bedensel olarak sömürülmekte

- Ekonomik olarak sömürülmekte;

Yoksulluğa kilitlenmekte

(locked into poverty!)

- Duygusal olarak sömürülmekte

- Cinsel olarak sömürülmekte

- Kalıcı sağlık sorunları (CYBH; Hepatit B,   

HIV..), yaralanma, engelliliklere uğramakta

- Çocuk yaşta evlendirilmekte

- Yaşam boyu eşitsizlik (dezavantaj, handikap)

- Sosyal güvenlikten yoksunluk

- Damgalanarak (stigma) toplumsal   

yaşamdan dışlanma (live in exit mode!)

- Suça, madde bağımlılığına… itilmekte..

- Değerleri bakımından yozlaşmakta

- İnsanlaşıp kendi olamama ve üretememe



5-17 yaş diliminde çalışan çocuk
sayısı yaklaşık 1 milyon !

(TÜİK, 2014 sonu)

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Md. 16 :

1. Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut 

ve iletişimine keyfi ya da haksız müdahale 

yapılamayacağı gibi, onur ve saygınlığına da 

haksız olarak saldırılamaz.

2. Çocuğun bu tür müdahale ve saldırılara 

karşı yasal korunma hakkı vardır.”
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ÇALIŞTIRILARAK SÖMÜRÜLEN ÇOCUKLAR SORUNU..
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ILO : Çocuklar, 
«en kötü 
biçime»

çalıştırılıyor..

20.04.2016

http://groups.google.com/group/grupcelebi/boxsubscribe


Ermenek maden faciasının 9. günü ve 
- 350 m’de işçi cinayetine kurban edilen 

18 emekçiye hala erişilemedi.. 
Caminin minaresindeki sesbüyütürden
“Maden ocağında kurtarma ekibinde 

çalışacak gönüllü madenci işçiler 
aranıyor.” duyurusu yapıldı.

(23.11.14’te 8 işçinin cenazesine  erişilebildi)

AYDINLIK, 4.11.14
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“Çalış-tırıl-an” (!) çocuk işçiler, çocuk fahişeler!
20.04.2016 www.ahmetsaltik.net

Yakl. 1 milyon

çocuk işçi

TÜİK- 2014

14



Dünya Sağlık Örgütü’nün
Çocuğun cinsel sömürüsünün tanımı :
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 “Child sexual abuse is the involvement of a child in sexual activity 

that he or she does not fully comprehend, is unable to give informed 

consent to, or for which the child is not developmentally prepared 

and cannot give consent, or that violates the laws or social taboos 

of society. Child sexual abuse is evidenced by this activity between 

a child and an adult or another child who by age or development 

is in a relationship of responsibility, trust or power, the activity being 

intended to gratify or satisfy the needs of the other person. 

This may include but is not limited to…



İSTİSMARIN TANIMI

Çocuklara bir yetişkin, 
toplum, devlet veya 
başka bir çocuk tarafından;  
bedensel, duygusal, 
zihinsel veya sosyal  
girişimlerini olumsuz 
etkileyen, KAZA DIŞI, 
ÖNLENEBİLİR, KASITLI 
bir davranış uygulanmasıdır. 
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Çocuk cinsel 

İstismarı :

Erişkin bir kişinin,  

18 yaşından küçük 

genç ve çocukları 

cinsel istek ve 

gereksinimlerinin 

doyumu için 

kullanmasıdır.



Çocuğun cinsel istismarının tanımı

0-18 yaş dilimindeki 

çocuğun, kendisine 

bakmakla yükümlü kişi 

veya kişiler tarafından 

zarar verici, kaza dışı 

ve önlenebilir bir 

davranışla karşılaşmasıdır.
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Psiko-sosyal gelişimini 
tamamlamamış olan çocuğun, 

bir yetişkin tarafından 
cinsel uyarı için kullanılmasıdır.

Cinsel bölgeleri ellemeden, 
ırza geçmeye dek 

tüm davranışları kapsar. 
Aynı yaş dilimindeki çocuklar 

arasında şiddet içermeyen cinsellik, 
istismar olarak tanımlanmaz.



Türkiye’de Çocuklara Karşı Cinsel İstismar ve 

Sömürüye Ait Rakamlar

• Türkiye nüfusunun % 31’i çocuk, 24 milyon kişi 0-18 yaş arasında. 

• Çocuk istismarı ve sömürüsü ile ilgili (cinsel dahil) güvenilir güncel 

bilgi yok denecek ölçüde az. Uluslararsı Çocuk Merkezi’nin (UÇM) 

araştırmalarına göre son 12 yıl içinde cinsel istismar ve sömürü 

konusuyla ilgili salt 42 makale yayınlanmıştır! 

• Çocuklara istismara (cinsel ve diğer) karşı korunma bilgisi 

verilmemektedir. 

• Çocuklar bu tür bilgileri denetimsiz ve doğru biçimde verilmeyen 

ortamlarda ögrenmektedirler. 
(Bu bilgi notu Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından 5te1 Kampanyası Projesi kapsamında hazırlanmıştır.)
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Türkiye’de Çocuklara Karşı Cinsel İstismar ve 

Sömürüye Ait Rakamlar

• Geliş nedenlerine göre, kolluk birimlerine gelen 

veya getirilen çocuk sayıları, 2012 

• Yalnızca 2012’de 112 bin çocuk mağdur olarak 

kolluk birimlerine getirilmiştir. 

• Ayrıca Kurumdan kaçan, sokakta çalışan / yaşayan, 

madde kullanan, kayıp, evden kaçan, terk edilen 

132 bin çocuk cinsel istismar ve başkaca sömürü riskine 

en açık kesim içinde bulunmaktadır.
(Bu bilgi notu Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından 5te1 Kampanyası Projesi kapsamında hazırlanmıştır.)
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CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’ın hazırladığı

S o s y a l  B o z u l m a l a r  R a p o r u

• Raporda çarpıcı bilgiler yer alıyor :

• Türkiye’de 181 036 çocuk gelin bulunuyor.

(İlgili Bakan’ın soru önergesine yanıtı; 

2010-15 arasında resmi veriyle 232 bin 313!)

• Çocuk hükümlü sayısı 5 yılda 5 kat artış gösterirken,

2015’te 1377’si erkek, 9718’i kız çocuğu olmak üzere 

toplam 11095 çocuk cinsel suçlara maruz kaldı.

• Kadın cinayetleri ise son 7 yılda %1400 arttı.
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CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’ın hazırladığı

S o s y a l  B o z u l m a l a r  R a p o r u

• Yine raporda belirtildiğine göre,

AKP’nin 13 yıllık yıkımında;

– boşanmalarda %37,

– fuhuşta %790,

– adam öldürmede %261,

– çocukların cinsel istismarında %434,

– uyuşturucu bağımlılığında %678 ve

– cinsel tacizde %449 oranlarında artış oldu.
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CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’ın hazırladığı

S o s y a l  B o z u l m a l a r  R a p o r u

 “Çocuk istismarı dendiğinde aklımıza yalnızca cinsel istismar 

gelmemelidir. Çocuğa yeterli bakım sağlamamak, çocuğu kullanmak, 

çocuğa vurmak ve aşağılamak, sözlü şiddet uygulamak, pornografik 

malzemeler göstermek, çocuğun eğitim ve oyun hakkını elinden 

almak, zarar görebileceği durumlarda çocuğu denetimsiz bırakmak, 

çocuğun özgüvenini yıkmak, çocuğu örseleyerek, itip kakarak hırsını 

çıkarmak, eğitim - barınma - sağlık ve duygusal gereksinimlerini 

göz ardı etmek ve çocukları kendi çıkarları için kullanmak da çocuk 

istismarının bir çeşididir. Rakamlara baktığımızda ne yazık ki geçen 

yıl Türkiye’de 1377’si erkek, 9718’i kız çocuğu olmak üzere toplam 

11095 çocuk cinsel suçlara maruz kaldığını görüyoruz.”
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TCY’nda Çocuklara Karşı Cinsel Suç 

Davaları İstatistikleri, 2011

• Eldeki kamuya açık ilgili son istatistiklere göre; 

Türkiye’de 2011’de toplam 38.839 cinsel suçlara ait 

dava bulunmaktadır. 

• Bu cinsel suçların %47’si çocuklara karşı işlenmiştir! 

• Kaç çocuğa karşı işlendiği bilgisi olmamakla birlikte, 

her bir davada yalnızca bir çocuğun etkilendiğini düşünürsek, 

bu rakam sorunun Türkiye’nin yer yerinde ne denli büyük 

olduğunu göstermektedir.
(Bu bilgi notu Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından 5te1 Kampanyası Projesi kapsamında hazırlanmıştır.)
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TCY’nda Çocuklara Karşı Cinsel Suç 

Davaları İstatistikleri

• Cinsel suçlardan ceza infaz kurumuna giren hükümlü 

sayıları, 2008 

• Yine kamuya açık 2008 yılına ait istatistiklere göre; 

cinsel suçlardan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı 

986’dır ve bunların %98’i erkektir.

Kaynaklar : TUİK, TBMM verileri ve 

UNICEF, The Relationship between Child Abuse and Poverty, Carol Bower

(Bu bilgi notu Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından 5te1 Kampanyası Projesi kapsamında hazırlanmıştır.)
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TÜRKİYE’de ÇOCUK İSTİSMARI ve 

AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI
(Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu)

• Bulgular ışığında, çocukların yaş ve deneyimleri bakımından istismar ile 

ilgili bir araştırma için nitel araştırma tekniklerinin daha uygun olduğu 

düşünülmektedir.

• Yapılan bu araştırma sonucunda, bütün katılımcıların değişen oranlarda da 

olsa istismara uğradıkları ve maruz kalınan ya da uygulanan davranışların 

büyük çoğunluğunun Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre istismar olduğu 

ve BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’deki kimi maddelerin çiğnendiği 

yönünde veriler elde edilmiştir. 

• Bu tür davranışların en önemli kaynakları; 

yakın a i le  üyeler i ,  öğretmenler  ve akranlar  dır.
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TÜRKİYE’de ÇOCUK İSTİSMARI ve 

AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI
(Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu)

• Çocukların karşılaştığı istismarın zararlı etkileri ve 

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kararları göz önüne alındığında, 

”çocukları korumak ve iyileştirmek” amacıyla, geniş anlamda toplumda 

duyarlık yaratacak eğitim kampanyalarının başlatılması kaçınılmazdır. 

• Böylelikle farkındalık yaratıldıktan sonra, ailelerin, öğretmenlerin ve 

çocukların davranışlarını düzeltmek amacıyla gerekli adımlar atılmalıdır. 

• Resmi kurumlar fiziksel / aşağılayıcı ceza anlayışının eğitim 

kurumlarında kabul edilemez olduğuna ilişkin tüm ilgili sektörlere 

açık bir ileti vermelidir.
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TÜRKİYE’de ÇOCUK İSTİSMARI ve 

AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI
(Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu)

• Sonuç olarak; öğretmenlerin, anne-babaların ve çocukların 

anlayış ve tutumlarındaki değişiklikleri sağlamak için, 

olumlu disiplin yöntemleri kullanılmasını teşvik eden 

barışçı bir dünya görüşü yaratılmasına, sağlıklı gelecek için 

gerek duyulan yaklaşımın oluşturulmasına yol gösterecek 

pek çok veri araştırmanın kapsamlı raporunda yer almakta.

• Araştırmada elde edilen verilerin önleyici çalışmalara 

ışık tutacağı düşünülmektedir.
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Özgüven kazanamayan insanlarımız..

İnsanlarımız, bireysel gelişimlerindeki sağlıksızlık (yetiştirilme biçimlerimiz) 

ve buna ek olarak ülkemizde bireyin toplumsal güvencelere ve haklara sahip 

olmaması sonucunda birey leşme sürec in i  tamamlayamamakta ,  

dolayısıyla medeni yapılar içinde örgütlenirken bile kendi güvencelerini 

ve haklarını koruma iç güdüsüyle klikleşme, cemaatleşme 

hatta çeteleşme sarmalına düşmektedir. 

İnsanlar hangi politik eğilme ve entellektüel düzeye sahip olursa olsun, 

bu durumun değişmediğini uzun yıllardır üzülerek gözlemekteyim. 

Bu sorun, sosyolojik ve psikolojik bir sorun. İnsan yapımızla ilgili. 

Prof. Dr. Oğuz BERKSUN, AÜTF Psikiyatri Kliniği (23.04.10)
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TÜRKİYE’de ÇOCUK İSTİSMARI ve 

AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI
(Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu)

• Çocukları istismardan korumak ve aile içi şiddeti önlemek için yalnızca çocuklar ya da 

ailelerle çalışmak yetmez. Çeşitli alanlarda çok disiplinli araştırmalar yapılması gerekir. 

Bu alanlar:

• Anababalar (ebeveyn) / Aileler

• Çocuklar- gençler

• Okullar / Öğretmenler / Eğitimciler

• Çocuk-ergen Ruh Sağlığı Çalışanları

• Devlet Politikası / Yasalar (Mevzuat)

• Resmi ve Özel Kurumlar / Sivil Toplum Örgütleri

• Hukuk Yolları / Kolluk

• Bilimsel Araştırmalar / Alan (Saha) Araştırmaları

• Toplum ve Medya’dır...
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TÜRKİYE’de ÇOCUK İSTİSMARI ve AİLE İÇİ 

ŞİDDET ARAŞTIRMASI
(Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu)

• Çocuklara karşı olumsuz davranışların zararlı etkileri ve 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi kararlarının yerine 

getirilmesinin gerekliliği göz önüne alındığında, istismardan 

çocukları korumak amacıyla, geniş anlamda toplumda 

hassasiyet yaratacak eğitim kampanyalarının başlatılması 

kaçınılmazdır. 

• Bu şekilde bir farkındalık yaratılarak, ailelerin, öğretmenlerin 

ve çocukların davranışlarını olumlu yönde değiştirmek 

amacıyla gerekli adımlar atılmalıdır.
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TÜRKİYE’de ÇOCUK İSTİSMARI ve AİLE İÇİ 

ŞİDDET ARAŞTIRMASI
(Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu)

• Çalışmalar çoğunlukla istismarla karşılaşan kişiye yönelik müdahalelere ve 

bu bireyin desteklenmesine yoğunlaşmaktadır. Oysa istismar uygulayanın da 

rehabilite edilmesi şiddetin önlenmesi için son derece önemli ve gereklidir. 

Her iki yanın ruh sağlığını düzeltebilecek etkili tekniklerden yararlanılmalıdır.

• Çocuklara hizmet götüren eğitim, sağlık gibi her türlü kurum ve kuruluşta 

çalışanların; yerel yönetimlerin; sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın 

bu konuda duyarlılığının artırılması, bilimsel verilere dayalı planlar ile sorunu 

çözmeye yönelik somut adımlar atması ve belirlenen adımların uygulamaya 

geçirilmesinde kararlılıkla hareket edilmesi sorunun boyutlarının büyümesini 

önlemede zorunlu görülmektedir.
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The following psychological and behavioural symptoms have been reported in
child victims of sexual abuse:

— depressive symptoms;

— anxiety;

— low self-esteem;

— symptoms associated with PTSD such as re-experiencing, 

avoidance/numbing,   

— increased or inappropriate sexual behaviour;

— loss of social competence;

— cognitive impairment;

— body image concerns;

— substance abuse.

Dünya Sağlık Örgütü :
Çocuğun cinsel istismarının bulguları
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http://www.who.int/violence_injur

y_prevention/resources/publicatio

ns/en/guidelines_chap7.pdf, 20.4.1 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap7.pdf


• Şanlıurfa’da 16 yaşındaki bir genç, arkadaşı 11 yaşındaki çocuğu 
işkence yaptıktan sonra boğmak istedi!

• Beykapısı Mahallesi’nde yaşayan İ.B. (11), babasına ait işyerinin yanındaki 
M.T.’nin (16) bakkal dükkânına gitti. İ.B. dükkanda, arkadaşı M.T.’nin rafa 
koyması için verdiği paketleri düşürünce iki arkadaş arasında tartışma çıktı. 

• Tartışma sonrası M.T., İ.B.’yi s ı r t ı n d a n  b ı ç a k l a d ı !

• M.T. bıçakla yaraladığı arkadaşını perdeyle ayırdığı 
arka bölüme götürürek i şkence etmeye başladı !

• İ.B.’nin el ve ayaklarını bağlayıp ağzını da koli bandıyla bantlayan M.T., 
daha sonra sırtında bıçakla beklettiği arkadaşını naylon iple boğmaya çalıştı!
(Cumhuriyet, 09.5.10)
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Çocuktan çocuğa 10 saatlik işkence! (1)



• Çocuğu öldüremeyen genç, yan komşularından 
tornavida ile pense alarak yaralı çocuğun sırtındaki 
rambo bıçağını çıkarmaya çalıştı. 

• Bıçağı çıkartamayan M.T., bu kez bıçağın kabzasını 
sökerek parmak izini yok etmeye çalıştı. 

•10 saat boyunca işkenceye devam eden genç, 
paniğe kapılıp çocuğu öldürmekten vazgeçti. 

• Taksiyle hastaneye götürmek istediği İ.B.’yi 
şoförün tanıması üzerine olay ortaya çıktı. 

• Küçük çocuğun yaşamsal tehlikesi sürerken, 
M.T. adliyeye sevk edildi. (Cumhuriyet, 09.5.10)
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Çocuktan çocuğa 10 saatlik işkence! (2)



• Erzurum E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Çocuk Koğuşu’nda 5 yıl 

önce, Y.Ç. (16) ve A.S. (13) adlı çocuklara banyoda ellerini 

bağlayıp ağızlarına çarşaf tıkayarak tecavüz ettikleri 

iddiasıyla tutuksuz yargılanan o dönem 18 yaşlarında 

olan M.K., H.Ş., S.Ç. ile 17 yaşlarındaki E.D. Ve S.D, 12’şer 

yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

nitelikli cinsel istismar suçundan yargılanan sanıklar 

hakkında 18. duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 

sanık M.K., H.Ş., S.Ç., E.D. ve S.D.’yi, cinsel istismar 

suçundan 12’şer yıl hapse mahkûm etti. Mahkeme E.D. ve 

S.Ç.’yi ayrıca Y.Ç.’ye yaptıkları cinsel istismar suçundan da 

10’ar ay hapis cezasına çarptırdı. (Cumhuriyet, 29.12.12)
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K o ğ u ş t a  t e c a v ü z e  1 2  y ı l  h a p i s . .



İçimize sindiremediğimiz ilkel cemaatleşme, klikleşme,  

hatta çeteleşme sarmalına aydınlarımız bile düşmektedir. 

Bu durum güvencesiz, adam yerine konmamış bireyin, 

biat kültürü içinde kendi kimliğini bulma boşinancından

ve çabasından başka bir anlam taşımamaktadır. 

Bizler gibi insanların da düştüğü sarmal, “biat etmeyeceğiz” diye 

ilkesel birliktelikller kuramaması, kursa bile her birimizin ayrı baş kesilmesidir.

Bunun da nedeni işbirliği, güç birliğinin boyun eğme - EĞMEME kültürü 

(ÇATIŞMASI) içinde algılanmasıdır. 

Ayrıca tabii bir "çıkarcılığa" karşı oluşun, çıkarlarımızı savunmamıza 

engel olacak denli bizi gerçek dışı idealistliğe itmesidir. 

Prof. Dr. Oğuz BERKSUN, AÜTF Psikiyatri Kliniği (23.04.10)
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Örgütlenme çatışmalı insanlarımız..
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S i i r t  o l a y ı n ı n  ü z e r i  k a p a t ı l a b i l i r !
CHP’li TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeleri 

Ahmet Ersin ve Malik Ecder Özdemir, buradaki incelemelerinin ardından basın toplantısı 

düzenledi. Siirtlilerin olayın sorumlularının mutlaka cezalandırılmasını istediklerine 

dikkat çeken Ersin, “Anne babaların ‘e t i  s e n i n  ke m i ğ i  b e n i m ’ anlayışıyla 

okul yöneticilerine emanet ettiği çocukları Devlet koruyamamıştır! 

.. Olayın kapatılacağına ilişkin endişe 

taşıyoruz. Herkesin telefonlarını dinleyenlerin  

bu vahşete neden engel olamadıklarını 

anlamak mümkün değildir. 

Devlet in  c iddi  ihmal i  var.” dedi. 

(AA), Cumhuriyet 27.04.2010
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8 ÇOCUK, 2 BEBEĞE TECAVÜZ ETMİŞ! (1)

Siirt’in Pervari ilçesinde yatılı bölge okulunda (YİBO) okuyan 
14 yaşındaki bir kızın, kendisine şantaj yapan 8 çocuğun 

tecavüzüne uğradığı, çocukların iki küçük bebeğe 
tecavüz edip birini suda boğdukları ortaya çıktı. 

Geçen yıl (2009) yaşanan olayla ilgili tutuklanan 3 kişi 
serbest bırakılırken, hâlâ iddianame hazırlanmadığı 
belirlendi. 15 Nisan 2009’da polise başvuran H.S.,
2 yaşındaki oğlu E.S.’nin kaybolduğunu bildirdi. 

E.S., YİBO öğrencilerince dere kenarında bulundu. 
Bebeğin bedeninde yara izleri olduğu ve 

tecavüze uğradığı saptandı. (Cumhuriyet 27.4.10)
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8 ÇOCUK, 2 BEBEĞE TECAVÜZ ETMİŞ! (2)

Bir gün sonra E.S.’nin amcasının 3 yaşındaki kızı A.S. kayboldu. 

A.S.’nin cesedi de aynı bölgede bulundu.

Minik kızın tecavüz edildikten sonra 

suda boğularak öldürüldüğü belirlendi. 

Polis, A.S.’nin yanında görülen kızın, bebeklerin amcasının kızı 

14 yaşındaki D.S. olduğunu saptadı. D.S., 2 kuzenine tecavüz edip 

birini öldürenlerin, kendisi gibi YİBO’da okuyan ve o tarihte yaşları 

13 ile 14 arasında değişen H.T., Y.Ş., H.T., M.T., M.K., C.Ş., S.G. 

ve A.F.K. olduğunu söyledi. İfadesinde D.S., 

“2 kişi beni yere düşürdü.  Biri eşofmanımı çıkardı, 

biri üzerime uzandı. Bu şekilde fotoğrafımı çektiler. 

Sonra onlara 3-4 yaşlarında bir çocuk getirmemi istediler.” dedi!!

(Cumhuriyet 27.4.10)
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8 ÇOCUK, 2 BEBEĞE TECAVÜZ ETMİŞ ! (3)

D.S., önce 2 yaşındaki E.S’yi kendisine şantaj yapan erkek 

öğrencilere teslim ettiğini anlattı. Öğrencilerin miniğe sırayla 

tecavüz ettikten sonra, dereye batırıp çıkardıkları ve boğulduğunu 

sanarak kaçtıkları belirlendi. Ertesi gün herkes E.S.’yi ararken 

yeniden dere kenarına giden 8 öğrenci, çocuğun ölmediğini görünce 

ilçe merkezine götürüp onu bulmuş gibi bıraktı. Aynı gün D.S’yi

yine tehdit eden 8 erkek öğrenci, bu kez bir kız çocuğu istedi.

D.S. de amcasının 3 yaşındaki kızı A.S.’yi çocuklara  teslim etti. 

A.S.’ye de sırayla tecavüz eden öğrenciler çocuğu havuzda boğdu. 

D.S. ile erkek öğrenciler tutuklandı. Sanıklardan Y.Ş. suçunu itiraf 

etti. Siirt Valisi N. Şentürk, çocuklardan 6’sının bir süre yetiştirme 

yurdunda kaldıktan sonra ailelerine teslim edildiğini, tutuklanan 3 

çocuğun ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirtti. 

Vali, ihmalleri görülen okul müdür vekili ile 2 yardımcısının 

görevden alındığını belirtti. (Cumhuriyet 27.4.10)
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TÜRKİYE’de ÇOCUK İSTİSMARI ve 

AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI
(Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu)

• Bu araştırmanın önemli ve duyarlı bir konuda gerekli 

çalışmaların yapılabilmesi için bir kapı araladığı, eksik olan 

istatistiksel bilgiler konusunda ışık tutacağı düşünülmektedir.

• Farklı boyutları olan bu geniş kapsamlı konunun detaylıca 

irdelenmesi ve alt boyutları için neden-sonuç ilişkisine dayalı 

bilgiler elde edilebilmesi için başka araştırmaların yapılması 

gerektiği açıktır. 

• Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet ve Araştırması’nın 

sonraki araştırmalara ışık tutmasını dileriz.

20.04.2016 www.ahmetsaltik.net 42



BM UNICEF’in Uyarıları…

• Web sitesinde yer bulan temel tematik alanlar     :

• Under-five deaths fall below 10 million annually

Youths vulnerable to military re-recruitment

Stop Child Abuse campaign asks for dramatic change

Go to school: Suku's story

• A life lived in ‘exit mode’ 

• Floods continue to bring destruction.. 

• Çocuk hakları hâlâ temel sorun..

• Cinsel  sömürü bu dramın ayr ı lmaz ı  ne  ac ı  k i !
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http://www.unicef.org/childsurvival/index_40850.html
http://www.unicef.org/infobycountry/drcongo_40899.html
http://www.unicef.org/infobycountry/malawi_40938.html
http://www.unicef.org/photoessays/40605.html


BM UNESCO’nun Uyarıları...

• UNESCO web sitesinde temel tematik alanlar :

• Call for mobilization to boost literacy education

in Africa (www.unesco.org, 13.09.07) 

UNESCO Courier n°7 on literacy

ABC of the future (www.unesco.org, 13.09.07) 

• Dolayısıyla; okur yazar bile kılınmayan insanlar işsiz kalmakta, 

iş bulurlarsa “en kötü biçimde” (ILO : Worst form)

çalıştırılmakta, meslek hastalıklarından da kendilerini 

koruyamamakta, “k a n  v e  c a n  v e r g i s i ” 

ödemektedirler. Cinsel sömürü bu dramın ayrılmazı ne acı ki!
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http://www.unesco.org/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=39020&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/
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AMSTETTEN – Avusturya ’da kendi öz kız ını  yaşadıklar ı  

evlerinin bodrumuna kapatıp 24 yı l  tecavüz eden

ve kızından 7 çocuk sahibi  olan Josef  Fr i tz l ' in

ev in in bodrumu betonla dolduru lacak . (12.8.11)
www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1059760&CategoryID=81

Avusturya’da Sapık babanın bodrumuna beton doldurulacak!

http://www.radikal.com.tr/index/Avusturya
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1059760&CategoryID=81


ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ
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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ
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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ
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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ



Isırma izi
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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ
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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ
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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ
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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ
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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ
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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ

Göz dibinde -retinada-

kanamalar

Beyin kanaması 

(şematik)

Göz dibinde -retinada-

kanamalar..

Şiddetli bir sarsma ile

bir bebekte gözdibi

kanaması gelişebilir 

ve görme yitiğine

neden olabilir..
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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ

K a f a t a s ı  k ı r ı k l a r ı  v e  b e y i n  k a n a m a s ı
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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ
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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ
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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ
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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ



21.04.2016 www.ahmetsaltik.net 61

ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ
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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ

Bu görüntülerde Prof. Gürol Cantürk’ün yansılarından yararlanılmıştır.



NE YAPMALI ?

• 54 yaşındaki (evli, çocuklu) din öğretmeni Muharrem Büyüktürk, 

bataklıktan sızan berbat bir kokudur, o denli! (508 yıl hapis aldı!)

Asıl olan bu bataklığın köküne inebilmektir..

Ülkenin içine sürüklendiği sefalet,

dinci – kinci AKP iktidarı ile koyulaşmıştır.

• Çaresi uygar EĞİTİM ile başlıyor..

Laik – bilimsel – karma – uygulamalı – sorgulayan 

bir AYDINLANMACI eğitim!

İnsanı sosyalleştiren, dürtü denetimini öğreten, 

kendini değerli duyumsamasını sağlayan..
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NE YAPMALI ?
- Özgüven - özsaygı ve geçerli bir meslek edindiren..

- Hoşgörü ve paylaşmayı öğreten, haklarına razı olan ve 

başkalarının hakkına saygı duyan..

- BARIŞSEVER, güzel sanatlar - kültür - edebiyat - müzik… ile 

barışık..

- Özyeterlik kazandıran, geçerli yabancı diller öğreten, 

yoksulluk ve yoksunluktan kurtaracak..

- Başı dik ve onurlu, demokrasi aşığı, tarihini bilen, 

ulusuna - vatanına bağlı..

- Küreselleşen dünyada ayakta kalıp hem rekabet edebilecek 

hem dayanışacak - paylaşacak insancıl yetileri kazanmış..
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NE YAPMALI ?
Yaşam boyu öğrenmeye odaklı, bilişim çağı yeterliklerine sahip.

Özetle insanı insan yapan, insanlaştıran bir örgün ve 

yaygın eğitim.. Kamusal sorumlulukla, mutlaka LAİK!

……….

İstediğimiz ve gereksinim duyulan, çağın gereği olan eğitim 

tam da budur.. AKP ise ne yazık ki bunların tam tersini yapıyor..

Dinci - kinci, ayrımcı, kadını aşağılayan, haremlik - selamlık.. 

eğitim ve yaşam!? Sosyalleşemeyen ve dürtü denetimini 

öğrenemeyen, kadını aşağılayan ve nesne gören ilkellik..

Sorgulamayan ama inanan, boşinanalarla (hurafelerle) 

tutsak alınmış, ruhsuz ve robot, atomize, şaşın insanımsılar..
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NE YAPMALI ?
• 4+4+4 ile okuldan koparılan çocuk gelinler.. TÖRENLE IRZA 

GEÇME! Kesintisiz 12 yıl, zorunlu - karma eğitim kaçınılmaz ! 

Çocuk gelinlerin sayısı, yalnızca 2010-15 arasında resmi veriyle 

232 bin 313! Bunlar ilk 4 yıl sonrası okuldan koptu, koparıldı! 

• TRT’de yapılan ihanet programları :

Altı (6!) yaşında kız çocuğuyla evlenme caizdir ihaneti!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hurafe kervanının öncüsü olması, 

susması, hatta çanak tutması.. Milli Eğitim’in görevini yapmayışı..

TOKİ‘nin öğrencilere yeterince yurt yapmak yerine lüks konut, 

KAÇAK SARAY .. yapması. 1 milyona yakın konut fazlası neden? 
• Büyük ATATÜRK‘ün pislik yuvaları diyerek kapattığı tarikat - tekke 

- türbe - zaviyelere göz yumulması, her türlü desteğin verilmesi!
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NE YAPMALI ?

- Bu ağır ve çağdışı - akıl dışı, dinci - ilkel kuşatma 

kabul edilemez, bu tablo sürdürülemez…

- AKP döneminde son 13,5 yılda bu tür ahlak dışı 

cinsel istismar, insest, Medeni Yasa’yı hiçe sayan imam nikahı 

evlilikler, kadına yönelik şiddet ve öldürme, özekıyım (intihar).. 

kezlerce katlanarak büyüdü.. Artık mızrak çuvala sığmıyor..

- AKP artık kendine gelmeli ve bu tür vahşetlere yol veren 

nedenler sistemli olarak - hızla toplumsal yapıdan, 

hukuk dünyasından, medyadan, kurumlardan, kültürden.. 

ayıklanmalıdır.
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NE YAPMALI ?
• Peygamberden önceki ilkel Vahhabi kabilelere 

döndürüldük neredeyse..

• Kendimizden utanıyor ve isyan ediyoruz.. 

• Dünyaya ve uygarlık tarihine rezil  oluyoruz!

• Hiç utanıp sıkılmadan üstüne üstlük AKP bir de 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını engelliyor.

Oysa AKP, ÜMMETİN RENKLERİ’ni İstanbul’da topluyor !

• 23 Nisan törenleri yapılmalı ve Karaman’da din öğretmenince 

birkaç yıldır ırzına geçilen çocuklarımızdan bir anlamda 

özür dilenmelidir.. 
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19.04.2016
www.ahmetsaltik.net 69

23 Nisan resepsiyonu iptal edilirken 

hükümet bakın hangi etkinliği düzenliyor!

Türkiye,  23 Nisan 

resepsiyonunun 

ipta l  edi lmesini  

tart ış ı rken,  

Başbakanl ığa bağl ı  

TİKA desteğiyle  

23 Nisan'da 

“Ümmetin Renkleri  

Türkiye’de 

Buluşuyor”
etkinl iğ in in yapı ld ığ ı  

ortaya ç ıkt ı .
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2 3  N i s a n  r e s e p s i y o n u  i p t a l  e d i l i r k e n  

h ü k ü m e t  b a k ı n  h a n g i  e t k i n l i ğ i  d ü z e n l i y o r !

Türkiye, 23 Nisan resepsiyonunun iptal edilmesini tartışırken, Başbakanlığa bağlı TİKA 

desteğiyle 23 Nisan'da “Ümmetin Renkleri Türkiye’de Buluşuyor”

etkinliğinin yapıldığı ortaya çıktı.

Türkiye "terör ve şehitler" bahane edilerek 

23 Nisan resepsiyonunun iptal edilmesini tartışırken, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Başbakanlığa bağlı 

TİKA desteğiyle 23 Nisan'da 

“Ümmetin Renkleri Türkiye’de Buluşuyor”

etkinliğinin yapıldığı ortaya çıktı. 

Devlet desteğiyle düzenlenen etkinliği gerçekleştiren 

ise İsmailağa Cemaati'nin hükümete yakın kanadı.

Odatv'ye konuşan Cemaat kaynakları etkinliğe 

Cemaat'ten geniş katılımının olacağını söyledi...



IRAK’TA ABD VAHŞETİ.. (2006)
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http://groups.yahoo.com/group/benimturkiyem
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Milli Gazete, 29 Ağustos 2013

Wall Street Journal’e Başbakan 

Erdoğan’ın ABD’nin Irak’ı işgali sırasında 

tüyler ürperten demeci (31.3.2003) :

«Irak'ta savaşan ABD'li 

kahraman bay ve bayan 

askerlere, en az zayiatla 

ülkelerine mümkün olan en 

kısa zamanda dönmeleri 

arzusuyla dua ediyoruz.» 

T.C. Başbakanı R.T. ERDOĞAN
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Irak’ta, Suriye’de on binlerce kadının – çocuğun ırzına geçildi.. 

Seks kölesi ve organ kaynağı yapıldılar.. Bu vahşetin başlıca 

sorumlularından AKP - RTE bu faturayı neden hesaplamadılar?
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