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          İzmir; 05/04/ 2016 

                        Sayı; 026/ 5623 

 

KARAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI' NA 

Sunulmak Üzere 

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 

 

ŞİKAYETÇİ                  :İzmir Barosu Başkanlığı 

VEKİLİ                          : Av.Nuriye KADAN 

 

ŞÜPHELİLER              : 1-ENSAR Vakfı Yöneticileri, 

2- Karaman İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Yöneticileri. 

 

AÇIKLAMALAR         : Karaman ilinde faaliyet gösteren Ensar Vakfı' na, Karaman Anadolu 

İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği' ne  (KAİMDER) bağlı yurt/ev/pansiyonlarda 

yatılı kalan 9 ile 10 yaşlarındaki 45 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı iddia olunduğu, olayın 

yazılı ve görsel basına yansıdığı, yapılan kontrollerde 10 çocuğun Adli Tıp Kurumu tarafından 

alınan raporlarında cinsel istimara uğradığının belirlenmesi üzerine bu fiilleri işleyen 

belletici/öğretmen hakkında Karaman Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama süreci başlatılmıştır. 

 

Kabul edilen iddianameye göre cinsel sömürü ve cinsel istismar olaylarının Karaman' da faaliyet 

gösteren Ensar Vakfı ve KAİMDER yurt/ev /pansiyonlarında gerçekleşmiş olması nedeniyle Ensar 

Vakfının ve KAİMDER 'in yöneticileri hakkında cinsel sömürü ve cinsel istismar suçlarından dolayı 

suç duyurusunda bulunuyoruz. 

 

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'nin yurdun açılması başlıklı 5. maddesine göre, Türkiye 

Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, bu yönetmelikte belirtilen esaslara 

uygun olmak kaydıyla ortaöğrenim veya yükseköğrenim öğrencileri için yurt açabilir. Yurtların 

açılması ve işletilmesi Bakanlığın iznine tabidir, demektedir. Yasa ve yönetmeliklere göre tüzel 

kişiler ve şahıslar ilkokul ve ortaokul seviyesinde bu tür evler açamazlar. 

 

Yasal olmayarak açılan bu evlerde eğitim, bakım ve kalma hizmeti verilirken, korunma hakları ilk 

sırada olması gereken çocuklar uzun süre istismar edilmiş ve bu süre içerisinde suçun işlenmesine 

çocuklardan sorumlu kişiler, Ensar Vakfı ve KAİMDER yöneticileri göz yummuştur. Yöneticilerin 
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uzun süre devam eden cinsel istismar olayını fark etmemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. 

 

Yöneticiler denetleme görevlerini yerine getirmemişler, olaylara göz yummuşlar, koruma ve 

gözetim sorumluluğunu yerine getirmeme suçlarından her ne kadar adı geçen vakıf için “insanlığa 

hizmet ediyor”  savunma yapılıyor olması hiç bir kurumun ve hiç bir kişinin suçunu örtbas etmesi 

için bir savunma olamaz. Cinsel sömürü ve cinsel istismar suçları insan hakları ihlali olmakla 

birlikte bir de çocuklara karşı işlenmiş olması karşısında bu suçların işlendiği yerlerin denetiminde 

ve kontrollerinde sorumluluklarını yerine getirmeyen tüm yöneticiler ve görevliler 

cezalandırılmalıdır. 

 

T.C.Anayasasının 41. maddesine göre; Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları 

koruyucu tedbirleri alır. 

 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi  madde 3' 1'e göre,  mahkemeler, idari makamlar 

veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun 

yararı temel düşüncedir. Madde 2. Taraf Devletler, çocuğun ana–babasının, vasilerinin ya da 

kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de göz önünde tutarak, esenliği 

için gerekli bakım ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari 

önlemleri alırlar. Madde 3.Taraf Devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu 

kurumların, hizmet ve faaliyetlerin özellikle güvenlik,sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve 

yönetimin yeterliliği açısından, yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler. 

Bu nedenlerle Ensar Vakfı ve KAİMDER yöneticileri uluslararası sözleşmelere, yasa ve 

yönetmeliklere tamamen aykırı davranmakla suçun gerçekleşmesine neden olduklarından 

cezalandırılmaları için müracaatta bulunmak zorunlu olmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER: 5237 Sayılı TCK, TC Anayasası, AİHS, CMK ve ilgili mevzuat 

hükümleri. 

DELİLLER: İsnat ile ilgili Karaman Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan yargılama, basın 

ve medyaya yansıyan görseller, basın ve medya haberleri, tanık ve diğer deliler. 
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SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklandığı üzere Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip 

Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği  (KAİMDER) yöneticileri, yetkilileri ile ilgili kamu 

görevlileri belirlenerek çocuklara yönelik cinsel sömürü ve cinsel istismarı suçlarından dolayı 

haklarında kovuşturma yapılarak eylemlerine uyan suçlardan dolayı ceza davası açılmasını ve suçun 

işlendiği yerler ile ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınmasını talep ederiz. 

 

İzmir Barosu Başkanlığı 

Vekili Av.Nuriye KADAN 

    

 

 

 


