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          İzmir; 05/04/ 2016 

                        Sayı; 026/ 5597 

 

    KARAMAN VALİLİĞİ' NE 

 

Konu: Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği' ne  (KAİMDER) 

bağlı yurt/ev/pansiyonların kapatılması talebidir.  

 

AÇIKLAMALAR:  

 

                       İliniz sınırları içerisinde 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, 10 çocuğun 

Adli Tıp Kurumu raporlarınca cinsel istimara uğradığının belirlenmesi üzerine Karaman 

Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame Karaman Ağır Ceza Mahkemesince kabul 

edilmekle yargılama süreci başlatılmıştır. 

 

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

gösteren Ensar Vakfı ve KAİMDER yurt/ev /pansiyonlarında gerçekleşmiştir. Bu nedenlerle 

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı' na Ensar Vakfının ve KAİMDER 'in yöneticileri hakkında suç 

duyurumuzu ayrıca yapacağız. Ancak öncelikle KAİMDER'e ait tüm yurt/ev/pansiyonların acilen 

kapatılması gerekmektedir. 

 

Bu konudaki yasal düzenlemeler incelendiğinde; 

 

    I-Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği 

 

Amaç: 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte 

olan öğrencilere hizmet veren özel öğrenci yurtlarının tabi olacakları esaslar, iş ve işlemler ile 

denetim esaslarını düzenlemektir. 

Tanımlar: 

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını, b) Yurt: Ortaöğrenim veya 
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yükseköğrenim öğrencilerinin barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı 

yeri,ifade eder. 

 

Yurdun açılması: 

Madde 5- 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. Bakanlık, bu yetkisini valilikler 

aracılığı ile kullanabilir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan müracaat üzerine 

Bakanlıkça/valilikçe düzenlenecek olan yurt açma izin belgesinde kapasite durumu, barınacak 

öğrencilerin cinsiyet ve öğretim kademeleri, ücret ve yemek durumu, yurt kurucusuna veya kurucu 

temsilcisine ait kimlik bilgileri belirtilir. Açma izni valilikçe verilen yurdun, yurt açma izin 

belgesinin bir örneği Bakanlığa gönderilir. 

 

Denetleme esasları: 

Madde 39- Yurtların denetlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur: 

a) Denetleme, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin tabi oldukları mevzuat hükümleri ve bu 

Yönetmelikte belirtilen esaslar dikkate alınarak yapılır. 

b) Yurtlar, bu Yönetmeliğe göre gerekli görüldüğünde Bakanlıkça, mülki idare amirleri tarafından 

ise hazırlanan plan doğrultusunda yılda iki defa denetlenir. 

c) Mülki idare amirlerince yapılan denetimler sonrasında, eksikleri tespit edilen yurtların denetleme 

raporları ile eksikleri bulunmayan yurtların listesi, denetlemenin sona ermesini müteakip 15 gün 

içinde valiliklerce Bakanlığa gönderilir. 

Denetleme ekipleri: 

 Madde 40- Yurtların Bakanlık denetimleri, Bakanlıkça teşkil edilen ekiplerce yapılır. 

Yurtların mülki idare amirlerince yapılan denetimleri, mülki idare amirlerinin görevlendireceği iki 

kişiden oluşan ekiplerce yapılır. Bu ekipler; il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün ilgili şube müdürünün 

başkanlığında, yurdun sahibi olan gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişiliğini denetlemekle görevli 

kamu idaresinin il/ilçe temsilcisinden teşekkül eder. 

İlçede denetim ekibinin oluşturulamaması halinde ilde oluşturulan denetim ekibi 

denetlemeleriyapar. 
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II-Dernekler Kanunu           

Madde 26- Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim 

faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açmaları ve lokallerinde alkollü içki kullanılması 

ile bu tesislerin işletilmesi mülkî idare amirinden izin almalarına bağlıdır. Bu tesislerin açılması, 

işletilmesi ve kapatılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.   

Madde 32/m), 26 ncı maddede belirtilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticilerine beşyüz Türk 

Lirası idarî para cezası verilir ve tesisin kapatılmasına da karar verilebilir. 

 

T.C.Anayasası 

 

I. Ailenin korunması ve çocuk hakları  Madde 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir  ve eşler 

arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların 

korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, 

teşkilatı kurar. (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, 

yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve 

sürdürme hakkına sahiptir.  (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete 

karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.   

 

             Şeklinde açıkça düzenlenmiş olmakla, bu tür yurt/ ev/ pansiyonlarda orta öğretimde okuyan 

yani 14 ile 18 yaşı kapsayan çocukların kalması ve barınması kabul edilmiş iken, cinsel sömürü ve 

cinsel istismarların gerçekleştiği yurtta barınan çocukların ilköğretimde okuyan çocuklardan olması 

yani yaşları 9 ile 10 yaşında olması, bu yurtların valilikçe ve emniyetçe denetlenmediğinin açık 

kanıtıdır. Devlet kurumları tarafından süresi içinde ve rutin olarak denetlenme gerçekleştirilmiş 

olsaydı bu yurtların yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu tespit edilerek acilen kapatılması 

ve gerekli müeyyidelerin uygulanması gerekirdi. O halde sayın makamınız yasadan ve 

yönetmeliklerden doğan yetki ve görevlerini yerine getirmemiş, gerekli ve rutin kontrollerini 

yapmamıştır. 

 

  Bu nedenle yasalar ve yönetmeliklerle denetleme sorumluluğu makamınıza verilmiş bu tür 

yurt/ev/pansiyonların denetim görevlerinin yerine getirilmemesi ve görevini yerine getirmeyen, 

ihmali olan yöneticiler yasa ve yönetmelikler gereği sorumludur. Bu konuda yani sorumlular 

hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. 
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   Valilikler, yasa ve yönetmelikten doğan bu gibi yurt/ev/pansiyonların denetlenmesi 

görevini gerçekleştirdiklerinde, izinsiz açılmış olanları tespit ettiklerinde derhal müdahale ile yasa 

ve yönetmelikten doğan yetkilerini kullanarak kapatacak ve böylece çocuklara karşı şiddet ve 

istismar saldırılarının önüne de geçebilecektir. 

 

                Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı uluslararası sözleşmelere ve ulusal yasalara 

göre; çocuğun cinsel sömürüden korunma hakkı vardır. Cinsel istismarın çocuklar, aileler ve toplum 

üzerinde psikolojik, fiziksel ve toplumsal sonuçları vardır. Bu çocuklar bugün olduğu kadar 

yaşamlarının ileriki dönemlerinde de olumsuz yönde etkilenmektedirler.  Bu nedenle devlet bunu 

önlemek amacıyla gerekli her türlü önlemi almak zorundadır. 

 

                Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi' nin 19, 34 ve 35. Maddeleri uyarınca taraf 

devletler, çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel istismara karşı koruma güvencesi verirler. Yine 

madde 3' e göre, özellikle kurumlarda yaşanan çocuk istismarının sorumluluğunun birinci derecede 

devlet olduğunu göstermektedir. 

 

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda açıkladığımız tüm bu nedenlerle, Valiliğinizden; uluslararası 

sözleşmeler ile yasa ve yönetmelikler gereğince, çocukların yüksek yararları gereği, ilköğretim 

çağındaki çocuklara yasal olmayan yollardan kalma ve barınma sağlayan KAİMDER' e ait 

yurt/ev/pansiyon olarak kullanılan tüm bu yerlerin acilen kapatılması kararı alınarak uygulanmasını 

arz ediyoruz. 

 

İzmir Barosu Başkanlığı 

Vekili Av.Nuriye KADAN 

    

 

 

 


