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BÖLÜM II 

SOSYAL HİZMET İLE İLGİLİ BOYUT 

Sosyal Hizmet Uzmanı / Sosyal Çalışmacı 

24. Bilindiği gibi 1982 de ki YÖK bağlamında Sosyal Hizmet Uzmanı 

unvanında   böyle bir süreçte dönüşmüş ve   Sosyal Çalışmacı ile 

benzerleşmiştir. 24.05.1983 tarihinde ise 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurum Kanunu yürürlüğe girmiştir. Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili 

düzenlemeler 3.6.2011 tarihinde iptal edilmiştir. Sosyal hizmetler tanımı aynen 

şu şekilde devam etmektedir.. "Sosyal Hizmetler"; kişi ve ailelerin kendi bünye 

ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve 

sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal 

sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat 

standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve 

programlı hizmetler bütününü," Mesleksel olarak ise uluslararası meslek 

açısından   en son tanımlama da şu şekildedir (10). "Sosyal hizmet, sosyal 

değişme ve kalkınmayı, sosyal içermeyi, insanların güçlendirilmesi ve 

özgürleşmesini hedefleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik bir 

disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara 

saygı sosyal hizmet için temeldir. Sosyal hizmet mesleği, insan ve toplum 

bilimleri ve yerel bilgiden oluşan eklektik bilgi temeli aracılığıyla insan 

refahını iyileştirmek için bireyleri ve sistemleri bir araya getirir (IFSW ve 

IASSW, 2014).  Gene sosyal hizmet, bireylerin sosyal işlevselliğini sağlamaya 

ve geliştirmeye çalışır. Sosyal hizmetin misyonu, tüm insanları potansiyellerini 

tam olarak kullanabilir hale getirmek, yaşamlarını zenginleştirmek ve onların 

işlevsiz olmalarını önlemektir. Meslek olarak sosyal hizmet sorun çözme ve 

değişme üzerine odaklanır. Sosyal hizmetin amaçları ise insanların sorun çözme, 

baş etme ve gelişimsel kapasitelerini artırmak, insanlara kaynak, hizmet ve fırsat 

sağlayan sistemler ile insanları buluşturmak, insanın etkileşimde bulunduğu 

sistemler üzerine odaklanmak, sosyal politikanın geliştirilmesine ve ilerlemesine 



katkıda bulunmak, risk altındaki grupları güçlendirmek ve sosyal adaleti 

geliştirmek, profesyonel bilgi ve becerileri geliştirmek ve bunları sosyal hizmet 

uygulamasına aktarmaktır. Dolayısı ile sağlık, adalet veya kamusal bir sosyal 

hizmet dahil sosyal hizmete yönelik belli bir lisans eğitim bağlamında mesleğe 

dayalı bir uygulama görüldüğü gibi bir sosyal iyileştirme ve korumaya 

yöneliktir. İnsan hakları bağlamında çocuk hakları ve diğer haklarının 

korunması ve savunuculuğu da önemli bir görev ve sorumluluktur. 

Avrupa Sosyal Şartı/mad.14 

25. Böyle bir mesleksel görev ve sorumluluk bilim ve teknik açısından bir 

uygunluluğu mutlaka gerekmektedir. Böyle bir kamusal hizmette hukuksal 

açıdan bir uygunluk ve güvence de söz konusu olmalıdır. Bilindiği gibi Sosyal 

ve Hukuk Devleti açısından Anayasal açıdan  bir nitelik ve özellikte 

aranmaktadır. Gene TC Anayasası'nın 90ıncı maddesi ile İnsan Hakları, Çocuk 

Hakları gibi sözleşmelerinin yanı sıra 'Avrupa Sosyal Şartı'da iç hukukun bir 

parçasıdır. İdari açıdan bir taahhüt ve hak sahipleri açısından güvence altına 

alındığının da bir beyanıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini tamamlayan bu 

sözleşmenin çalışma hayatı ile birlikte sosyal hizmetleri de  içeren sosyal 

korumaya yönelik hükümleri de kapsamaktadır. Bu sözleşmenin 14 üncü 

maddesinde ise görüleceği gibi  herkesin "social walfare / sosyal refah / sosyal 

hizmetlerinden yararlanma hakkı söz konusudur. (Sosyal hizmet yerine sosyal 

refah şeklinde çeviri yanlışlığı ise ek bir sorundur..) (11). Tanım açısından da 

hukuksal bir yükümlülükte öne çıkmaktadır. 2828 sayılı kanunda yer alan tanım 

ile birlikte bu hakkın etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla da  

sosyal hizmet / çalışma yöntemlerinden yararlanarak, toplumda bireylerin ve 

grupların refah ve gelişmelerine vede sosyal çevreye uyum sağlamalarına 

katkıda bulunacak hizmetleri teşvik etmek,  sağlamak bu taahhüt kapsamındadır. 

Dolayısı ile yöntemlere dayalı bir bilgi ve yetkinlikte gözetilmektedir. Tıp, adli 

olmak üzere bir sosyal iyileştirme gibi bir uygulama bu kapsamda olup hukuk, 

teknik ve bilim açısından   savunuculuk dahil  bir uygunluğun mutlaka 

aranılması gerekmektedir. 

26. Aynı zamanda bu sözleşmenin 13 üncü maddesi sosyal ve tıbbi yardım hakkı 

ile ilgilidir. Bu hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla da 

yeterli olanağı bulunmayan ve kendi çabasıyla veya başka kaynaklardan, 

özellikle bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanarak böyle bir olanak 

sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bunun 

gerektirdiği bakımı sunmak; böyle bir yardım görenlerin, bu nedenle siyasal ve 

sosyal haklarının kısıtlanmasını önlemek;herkesin, kişisel veya ailevi 

mahrumiyet halini önlemek, gidermek ya da hafifletmek için gerekebilecek 

öneri ve kişisel yardımları uygun kamusal ya da özel hizmetler eliyle 

alabilmesini sağlamayı üstlenilen bir yükümlülükler öne çıkmaktadır. Bu 



yükümlülük aynı zamanda bir sosyal koruma ve  iyileştirme bağlamında sosyal 

hizmet hakkı ile birlikte ele almayı gerektirmekte olup bu yöndeki araç ve 

yararlananlardan da  biridir. Gene hukuksal,bilgi ve teknik açıdan bir uygunlukta 

aranmalıdır. 

27. Gene bu sözleşmeye ek olarak çocukların ve gençlerin korunma hakkı 

görüleceği gibi 7 inci madde yer almaktadır. Aynı zamanda herkesin, 

ulaşılabilecek en yüksek sağlık düzeyinden yararlanmasını mümkün kılacak her 

türlü önlemden yararlanma hakkına sahip kılınması da 11 inci  madde de yer 

almakta olup bir sağlık ve sosyal hizmet  hakkı bağlamında ayrıca söz 

konusudur. Toplumun temel birimi olarak aile için ise tam gelişmesini 

sağlamaya yönelik olup uygun sosyal, hukuksal ve ekonomik korunma hakkı ise 

16 ıncı madde de ayrıca ele alınmaktadır.   Çocuklar ve gençlere uygun sosyal, 

hukuksal ve ekonomik korunma hakkı da 17 inci madde de ayrıca ve özellikle 

yer almaktadır. Dolayısı ile sosyal hizmet hakkı bağlamında  başta sosyal 

iyileştirmeyi ve korumayı da   içeren bir sağlık hakkı da görüldüğü gibi ön plana 

çıkmaktadır. Bu yönde bir yöntem araçlar açısından müdahale dahil bilim ve 

teknik açıdan bir uygunluk gerekmektedir. Özellikle Çocuk Hakları gibi İnsan 

Hakları Sözleşmelerini de içeren bir ek hukuksal güvence bu yönde olup 

hukuksal dahil bir güvencenin sağlanması  temel bir önceliktir. Sosyal ve Hukuk 

Devletinde bir nitelik ve özelliği belirleyen bir unsurunda ayrıca temel bir 

parçasıdır. 

"Sozialarbeiter / Sosyal Çalışmacı" 

28. Avrupa Sosyal Şartı bağlamında sosyal hizmet hakkın uygulamasına yönelik 

Almanca dile sahip  Almanya,İsviçre,Avusturya gibi ülkelere yönelik 

"sozialarbeiter / sosyal çalışmacı" gibi mesleksel bir görev ve uygulama için 

çeşitli bilgilerde ulaşabilmek mümkündür (12). Tarihsel bir süreç sonucu 

hayırseverlikte sosyal hizmete ve hukuksal açıdan da  dönüşmenin / 

evrimleşmenin de bir yansımasıdır. Roma hukuku açısından ve Medeni / Yurttaş 

konumu bağlamında çocuk dahil kişilerin kamusal açıdan uygulamalara 

yansıması içinde temel bir kaynaktır.. Bu uygulama ve mesleksel boyut aynı 

zamanda 1907 tarihli İsviçre Medeni Kanunu ve de bu kanunun Türkiye ye 

hediye edilmesi, uyarlanması da ayrı bir önemdedir.   Bu özellik ve önem 

açısından ve  Türkiye de sosyal hizmet/çalışma şeklinde bir bilim ve uygulama 

olarak hala geçerlidir. Ele alınan bu bilimin  Almanca da yer alan   "Sozial 

Arbeit / Sosyal Çalışma" konusunda bazı  bilgilerde görüldüğü gibi mesleksel 

açıdan  yansımaktadır. Almanya'daki mesleksel bir yapının bilgilere ulaşılması 

da ayrıca  mümkündür. Sozialarbeiter / sozialarbeiterin" ise görüldüğü gibi 

bitişik olması bir mesleğin erkek ve kadın açıdan  mesleksel ve cinsiyet açıdan 

bir yansımasıdır. "Sosyal çalışmacı / sozialarbeiter" aynı zaman "sozialpädagoge 

/ sosyal eğitmen " olarak da adlandırılmaktadır. Nasıl bir sosyal çalışmacı 



olacağı  sorusuna bir  yanıtta yer almaktadır.  Bir yaşam için de özel koşulların 

oluşması, tek başına çıkamadığı durumlar  nedeniyle çocuklar, gençler ve 

yetişkinlere   bir danışmanlık ve rehberlik, birlikte olma dahil bir koruyup 

kollamayı da içeren bir koruma (betreut) için Sosyal Çalışma  bir meslek olarak 

kabul edilmektedir (Türkiye de ise 1982 de Pedagoji bilimi ortadan kalkması 

nedeni ile "Pedagog" diye bir meslekte ortadan kalkmıştır. Teoriye dayalı bir 

uygulama da söz konusu olmasına rağmen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

/ PDR konusunda eğitim almış kişiler kendilerini de ayrıca "Pedagog" diye 

adlandırmak istenmektedir. Almanya dahil  Sosyal Pedagog'lar ile bir ilişkisi de 

yoktur). Bir güvene ve güvence altına alınması dayalı olma ve taraf boyutu da 

bu açıdan öne çıkmaktadır. Destek ve korumak için taraf gibi yanında ve birlikte 

olmak , bu yönde bir iyileştirmeyi  iyi bir şekilde yönetmek ve zor koşullarda 

yardımcı olunması konusunda bir uzmanlığın da  sunulması bu meslekte 

önceliktir. 

29. Meslek nedir sorusuna da yanıt bu bilgide de verilmektedir. Sosyal çalışmacı 

ve/veya sosyal eğitmen önleme, çözüm ve sosyal alandaki sorunların giderilmesi 

ile ilgilidir. Misyonunu bireyler, gruplar veya yoğun baskı olan  durumlarda 

danışan ailelere danışmanlık ve koruyup kollanmak için yanında ve birlikte 

olmaktır. Sosyal çalışmacı, çeşitli danışma merkezlerinde veya gençlik veya aile 

yardımı alanında, örneğin gençlik dairesi gibi  kurumlarda çalışmaktadır.. 

Ayrıca, aynı zamanda cezaevlerinde kullanılan veya evsizler için gerekli 

donanımların oluşturulması ile de  baş etmelidir..İş alanın yanı sıra  mahkumlar 

dahil finans açıdan borç dahil bu yönde bir danışmanlık ile birlikte yardımcı 

olunur. Çalışanlar ve her yaştan  kişiler arasında bir çatışma söz konusu 

olduğunda ortaya çıkan anlaşmazlıklar dahil ortaya çıkan sorunların çözümü ve 

uzlaşması içinde çaba sarf edilir. Bir sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı'nın 

görevleri sadece danışmanlık, bakım ve diğerlerini desteklemek yetmez. 

Profesyonel yaşamda bazı organizasyonlar, yönetme ve planlama çalışmalarında 

da yer almaktadır. Sosyal çalışma, insanlar ve onların ihtilafları konusunda bir 

incelik ve özellikte gerektirir. Sorunlu ve geçmişleri nedenleri ile dost ve rahat 

ilişki kurmak konusunda güvende dahil bir beceriye sahip olmak sosyal hizmet 

uzmanı mesleği için temel bir ihtiyaçtır.  Bu güven bağlamında da eğitim 

alanında  artan bir ilgi de ayrıca önemlidir. Bir sosyal hizmet uzmanı olarak 

çalışmaya başlamadan öncede, kapsamlı bir eğitimde gerekmektedir: Mesleksel 

bir yüksek okul eğitimi dahil araştırmaya yönelik üniversitelerde ek bir eğitimde 

söz konusudur. Eğitim programlarına ulaşmak bu bilgi ile de  mümkündür.  

"Sosyal İnceleme Raporu" gibi bir araç 

30. Diğer taraftan güven ve taraf olma boyutuna yönelik  bilindiği gibi sosyal 

hizmet yöntemi açısından kullanılan araçlardan birisi ise  Sosyal 

İnceleme(araştırma) Raporudur. Sosyal korunma ve iyileştirme bağlamında ve 



de kamusal bir müdahale konusunda bir yetkinlikte bu araçta  öne çıkmaktadır. 

İster sağlık, ister adalet ister sosyal hizmet açısından da bir yetkinlik ve 

uygunlukta  aranmaktadır. Özellikle iç hukukun bir parçası olan Çocuk Hakları 

Sözleşmesinde yer verilen BM Pekin Kuralının 16ıncı maddesi sosyal 

araştırmayı /incelemeyi ayrı ve özellikle zorunlu kılmaktadır. Çocuklara ilişkin 

davalarda (ki bu mağdurlar açıdan da gerekmektedir.) sosyal araştırma raporları 

veya hüküm öncesi raporlar son derece önemli ve vazgeçilmez bir belgedir.  

Kaçınılmaz bir yardım için  gereklidir (13). Bu belgeler sayesinde idari ve 

yargısal yetkili makam; çocuğun sosyal ve ailevi geçmişi, okul durumu, eğitim 

deneyleri vb gibi konularda bilgi sahibi olmaktadır.  Nitelikli sosyal araştırma 

raporları elde edilebilmesi için de nitelikli personel kullanımının gereğine işaret  

edilmesi de ayrıca gerekmektedir. Gözlem dahi bu yönde bir iletişim/diyalog 

içinde görüşme, bilgi alma, ve anlama konusunda bu yönde bir beceri de sadece 

bu alana yöneliktir. Güven,taraf olma için de temel bir araçtır. 

31. Çocuk Hakları Sözleşmesinin ön sözünde ayrıca yer verilen ve iç hukukun 

bir parçası olan; orginal İngilizce bu metin ile Almanca ve  Türkçe metin 

karşılaştırıldığında ise  bazı yanlış ve eksik çeviriler de söz konusudur. Özellikle 

de çocuk ve genç kavramı için daha da önemlidir. Adalet Bakanlığının web 

sayfasında yer alan Türkçe metin  bu açıdan ayrıca ele almayı da 

gerekmektedir.(14) "Rule" gibi BM açısından bir tavsiye değil kural olarak 

değerlendirilmesi gereken bu orijinal metinde ki bazı çeviriler, anlam 

kaymalar,bilgi perdeleme ile de aslında bazı önemli ek hak ihlallere neden 

olunması da diğer önemli bir gerçektir. Dolayısı ile bu metinlerin diğer diller ile 

birlikte  yeniden ve ayrıca bir değerlendirilmeyi de gerekmektedir. Bu özellikleri 

de içeren  Pekin Kuralının 22 inci maddesinde yer alan "Profesyonellik ve 

Eğitim İhtiyacı" kuralı ise  sosyal hizmet uzmanları dahil  mesleksel açıdan ayrı 

bir önemdedir. Çocuk/gençlik davalarıyla ile ilgili bütün personel gerekli 

mesleki ehliyeti vermek ve sürdürmek amacıyla da, mesleki eğitim, hizmet içi 

eğitim, bilgi tazeleme kursları ve diğer uygun eğitim yöntemlerinin kullanılması 

için bir minimumum  standardı / ölçeği de  öngörmektedir. Çocuk/gençlik 

adaleti personeli, çocuk/gençlik adaleti sistemi ile ilişki de bulunan 

çocukların/gençlerin çeşitliliğini yansıtmalıdır. Çocuk/gençlik adaleti 

organlarında kadınların ve azınlıkların eşit oranda temsil edilmesi için çaba sarf 

edilmelidir. Bu yönde yapılan yorumlara/açıklamalara da ayrıca  yer 

verilmektedir. Hukukların sistem ve yönetimi açısında  ortak hukuk sistemini bu 

açıdan benimseyen Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda ve etkisindeki diğer 

bölgelerdeki majistra hakimler ile gene Roma hukuku sistemini benimseyen 

ülkelerde ve etkisindeki diğer bölgelerdeki hukuk eğitimi almış hakimler; ve 

başka bir yerlerdeki halk arasından atanmış hakim ve jüriler, toplum ağırlıklı 

kurullar vb. gibi karar vermeye yetkili otoritelerin  çok farklı geçmişleri ve  

sistemler arasındaki bu farklıklar da özellikle vurgulanmıştır. Bu farklılığa  

rağmen  bütün bu otoritelerin hukuk, sosyoloji, psikoloji, kriminoloji ve 



davranış bilimleri konusunda en az eğitimi almış olmaları gereklidir. Özelikle 

hukuk, sosyoloji, psikoloji, kriminoloji ve davranış bilimleri içeren sosyal 

hizmet alanında çalışanlar da bu kapsamda yer almaktadır. Buna dayalı olarak 

yetkili makamın bağımsız ,tarafsız olması ve özel bir mahkeme olması kadar 

önem kazandırmaktadır.  

32. Ayrıca sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılar  ve denetimli serbestlik 

memurları (sadece sosyal hizmet konusunda eğitim almış kişilerce yer alması 

gereken  bir görev ve yetki söz konudur) çocuklarla/gençlerle ilgili fonksiyonları 

yerine getirme konusunda uzmanlık konusunda ayrıca eğitimi almış olma ön 

koşullunun aranması uygunda olmayabilir. Ancak, bu yüzden, verilecek olan 

mesleki eğitimde görev için gerekli en az niteliklerde  verilmelidir. Mesleki 

niteliklere sahip olma, çocuk adaletinin tarafsız ve etkili icrasının sağlanması 

için esaslı bir unsurdur. Buna paralel olarak, personelin işe alınması meslekte 

ilerlemesi ve mesleki eğitimin geliştirilmesi ile mesleki fonksiyonlarını en iyi 

şeklide yerine getirebilmesi için uygun vasıtalarla donatılması gereklidir. 

Çocuk/gençlik adaletinin icrasında tarafsızlığın sağlanabilmesi için, 

çocuk/gençlik adaleti personelinin seçimi, atanması ve meslekte ilerlemesi 

bakımından her hangi bir siyasal, sosyal, ırksal, dinsel, kültürel, cinsiyet ya da 

her türlü başka ayrımdan kaçınılmalıdır. Ayrıca bu husus Birleşmiş Milletler 

Altıncı Kongre’since tavsiye edilmiştir. Daha da ötesinde, Altıncı Kongre üye 

devletlere, kadın personelin çocuk adaletinin icrasında eşit bir muameleye tabi 

tutulmasının sağlanmasını; ve onların işe alınması, eğitilmesi ve meslekte 

ilerlemelerinin kolaylaştırılması çağrısında bulunmuştur. Dolayısı  görüleceği 

gibi çocuk/gençlik adalet sisteminde bir "görev" gibi genel bir görev ve 

mesleksel bir benzerleşme yerine  belli bir uygulamalı bir bilim ve   eğitime 

dayalı olarak mesleksel bir özellik ve niteliğin özellikle aranması gerekmektedir. 

Sosyal inceleme raporu gibi müdahaleler dahil savunuculuk kapsamında da   

sosyal hizmet yöntemlerinin uygulanması için mesleksel bir özellik ve  

sorumluluk çocuklar/gençler açısından daha da artmaktadır. Diğer mesleklere 

yönelik bir benzerleşme ancak bu bilimden ve teknikten uzaklaşmaya nedendir. 

Sosyal hizmetin aynı zamanda  ters bir dönüşüm ve evrimleşme ile bir 

hayırseverliğe dönüşerek ek bir keyfiliğe de böylece neden olabilmektedir. 

Ortada sosyal hizmetten söz etmek artık bir amaç değildir. Bir "iş" ve araca da 

böylece dönüşmektedir. 

"Adli Sosyal Hizmet/Çalışma"  

33. Mağdurlar diğer deyimle kurbanlar (victim.ing.,opfer.alm.) dahil 

çocuk/gençlik adalet sisteminde minimum bir standardın arandığı bir uygulama 

başta ÇHS ile Pekin Kuralı açısında ayrı bir önemi mesleksel açıdan ayrıca ele 

alırken sosyal hizmete yönelik alanlarlar da bir gelişmeyi içermektedir. Sosyal 

çalışma/ eğitmenlik açısında "adli sosyal hizmet/çalışma" veya "tıbbı sosyal 



hizmet/çalışma" gibi alanlara yönelik  görev , işleyiş ve uygulamada  öne 

çıkmaktadır. "Adli sosyal hizmet" ise görüleceği (15) gibi  sosyal hizmetin 

hukuk ve yasal sistem konuları ve sorularıyla ilgili uygulamasıdır. Mesleksel 

açıdan da bir özelliktir.."Klinik ve psikiyatri hastanelerinde kriminal sanıkların 

yetenek ve sorumluluklarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinin daha da 

ötesine gider. Daha geniş bir tanımlama, sosyal hizmet uygulaması yasal 

konular ve dava ile bağlantılı kriminal ve sivil her yolu kapsar. Çocuk koruma 

konuları, ayrılma, boşanma, ihmal, ebeveynlik haklarını sonlandırma, çocuğun 

yerleştirilmesi ve eş istismarında yerleştirme, çocuk-genç ve yetişkin adli 

hizmetleri, düzeltmeler ve zorunlu iyileştirmeler, bütün bunlar bu tanım altında 

da yer almaktadır - ( The National Organization Forensic Social 

Work(NOFSW)" Ayrıca ABD de 132.000 Sosyal Çalışmacıların federal açıdan 

mesleksel örgütü de "The National Association of Social Workers (NASW)" 

görüldüğü gibi öne çıkmaktadır. Bu kurumsal yapıda ayrıca "Advocacy and 

Social Justice" gibi sosyal adalet ve savunuculuk boyutu da ayrıca ele 

alınmaktadır (15). Çocukların savunuculuğu açısından öne çıkan bazı 

uygulamaları da yansıtan bu bilgiler dahil diğer bilgiler birlikte  

değerlendirildiğinde ise Sağlık Bakanlığında yer verilen Çocuk İzleme 

Merkezi/ÇİM ve Adli Görüşmeci gibi benzer bir yetki ile donanılmış bir yetki 

ile mağdur/tanık çocukların savcılık aracılığı ile  ifade alınmasına yönelik bu 

uygulama sosyal hizmetin bilim ve teknik açıdan bir uygunluğun  mutlaka ele 

almasını gerektirmektedir. Özellikle de eğitim programları dahil ÇİM 

uygulamasının ABD den uyarlanmış bir model olması da ek bir uygunluğun 

aranması için de  önemli bir nedendir. Olmalıdır. Bunun yanı sıra  Avrupa 

Sosyal Şartının 14 üncü maddesi bağlamında sosyal iyileştirme kapsamında 

sosyal hizmetler konusunda mesleksel bir yetki ve görev söz konusu olurken 

diğer benzerleşme ile de kamu ve yargısal uygulama açısından bir uygunluk ve 

değerlendirmeyi özellikle gerektirmektedir. 

 

TBMM DEKİ  442 SAYILI RAPOR 

Rapor 

34.Yurt dışında olduğu gibi Türkiye de çocukların cinsel istismarı dahil  ev  içi  

şiddeti de içeren bir saldırının, tehdidin ve tehlikenin zaman zaman gündeme 

gelmesi de bilinen bir gerçektir. Kamuoyunda oluşan tepkilerin arasında  ise en 

son örneklerden birisi  Karaman'da yaşanılan olaydır. .Özellikle de   Karaman da 

izin alınmadan açılan  yurt ile ilgili 9-10 yaşındaki çocuklara yönelik cinsel 

istismar ile ilgili bir durum/olay bu açıdan  Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne  

yansıtıldı. Bir komisyon kurularak bir araştırmada yapıldı..3 Kasım 2016 tarihli 

442 sayılı      "Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü 

İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 



Amacıyla Kurulan MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU" da 

yayımlanmıştır. (15)Mağdur çocuklar dahil  yoksunluk içindeki çocuklara 

yönelik kamusal açıdan koruma boyutunun hukuksal ,sağlık,güvenlik ve sosyal 

hizmetler ile ilgili  kurumsal yapılar, uygulamalar da  bu rapora  çeşitli açılardan 

da yansımıştır. Sonuç açısından tartışmala açık  bu rapor en azından yaşanılan 

durumu teknik ve bilim açısından kısmen olsa da yansıtabilmektedir. Bu özelliği 

de içeren bu raporun 226 -234 sayfalarında ise "Çocuk İzleme Merkezleri/ÇİM" 

ile ilgili bazı bilgiler ve görüntülerin yanı sıra işleyişle ilgili bilgilere de yer 

verilmektedir. Bu bilgilerin arasında örneğin ."..1.10.2010 tarihinde ilk Çocuk 

izleme Merkezi Ankara'da faaliyete geçmiştir.4.10.2012 tarihinde konuya ilişkin 

Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Çocuk İzleme Merkezinin tüm ülke 

sathında yaygınlaştırılması kararlaştırılmıştır. sf. 226" şeklindedir. Dolayısı ile  

böyle bir Başbakanlık genelgesi ile mümkün bir uygulama söz konusudur. 

Başlatılmış olan bu yönetmelik  çalışması ise hala bitmemiştir. İşleyişle ilgili 

olarak gene yer alan  bu bilgiler arasında  "Bu işlemden sonra ,çocukla adli 

görüşme,bu alanda özel eğitim almış adli görüşmeci tarafından Cumhuriyet 

savcısının denetimde aynalı odada yapılır. Adli görüşme, suçun tespiti veya 

aydınlatılmasına yönelik; olarak,cinsel istismara uğradığından şüphe edilen ya 

da cinsel olayına tanıklık eden çocuğun dinlenmesi suretiyle kendisinden olayla 

ilgili bilgili alınmasını,alınan bilgilerin tutanağa geçirilmesi ve konuyla ilgili  

rapor düzenlemesini ifade eder. Cumhuriyet savcısı,avukat ve ilgili kişiler 

çocukla yapılan adli görüşmeyi aynanın arka tarafında yer alan diğer odadan 

takip eder. Bu süreçte Cumhuriyet savcısının ya da vekilin sorulmasının 

istediği,bilmek istediği konular adli görüşmecideki kulaklık ya da benzeri bir 

ekipmanla adli görüşmeciye iletilerek çocuktan istenen bilginin alınması 

sağlanır. Adli görüşme süreci aynı zamanda görsel ve işitsel olarak elektronik 

ortamda kaydedilir ." f/230" şeklindeki bu bilgiler bu uygulamanında bir 

özetidir. Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen uygulama bağlamında bu 

ifade tutanağından sonra sosyal koruma ve  iyileştirme dahil başta adli rapor 

olmak üzere  bir inceleme raporu,kemik yaşı gibi savcılık talimatları ile bu süreç 

görüldüğü gibi yürütülmektedir. 

35. Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulunun 18.01.2011 tarihli ve 10 sayılı 

genelge ile gene  bu bilgiler arasında yer alan 11.02.2012 tarihli ve 8134 saylı 

genelgeler ile de uygulamaların  yeterli kılındığı  rapora da yansımaktadır.  

(sf.232).Ocak-2011-Mayıs 2016 tarihleri arasında tüm ÇİM başvuru sayısı ise 

20.068 dir(sf.232).Ancak bunlardan psikiyatrik değerlendirme (% 25.8) iken ,(% 

6.3)  u kadın hastaları, (% 29) u adli tıp açısından yönlendirilmiş  ve  

değerlendirilmiştir. (% 70) e yakın vaka da ise adli görüşmeciler aracılığı ile 

Cum. Savcılığınca alınan bu ifade alma yeterli de görülmektedir. Bu toplam 

vakalar arasında ( %   11.7) si için ise sosyal inceleme raporu görüldüğü gibi 

Cum. Savcılıkca talep edilmiştir. Çocuk Koruma Kanunu'nun 6ıncı maddesi 

kapsamında bir ihbar yükümlüğünün diğer (% 89) u vaka açısından  yerine 



getirilmesine   gerekte  duyulmamıştır. Bu durum, mağdur/kurban çocuklar 

açısından koruma ve kollama ile ilgili sosyal hizmet  boyutunu öncelik almadığı 

veya hiç bir şekilde  ele alınmadığını da yansıtmaktadır. Sağlık gibi kurumsal 

çatı altında soz konusu olması gereken bir sosyal iyileştirme boyutunun da gene 

ele alınmadığı açık bir şekilde yansımaktadır. Halbuki,örselenme amacıyla yola 

çıkılan ve bir gerekçe de olan   yarar ve esenliğinin hukuksal açısından da  

gözetilmesi vede mesleksel dahil bu yöndeki  görev ve sorumluğunun ele 

alınmadığı gibi bir durumda ortaya çıkmaktadır. "Tanık" ve ifade alma açısından 

bir sorgulamanın ise öne plana çıktığı açıkça görülmektedir. Halbuki Cum. 

Savcılık birimi dahil ÇKK 4,6 ve 44 maddesinde öngörülen yükümlüğün 

görmezden gelinmesi de bu yönde diğer önemli bir katkıdır. Bebek dahil bir 

dinleme, gözlem yapma gibi ruhsal dahil tıp uzmanlığa dayalı bir 

değerlendirmenin dinlemesi ve yaş ayrımı bile gözetilmeden ifade 

alma/sorgulama şeklinde bir işlevin  sosyal hizmetler açısından bir uygunluk 

aranması bu açıdan ayrıca gerekmektedir. Diğer bir ruhsal/kişisel iyileştirme 

boyutunun da ise  % 70 gibi önemli bir oranın da  bu açıdan ayrıca  ele 

alnmadığı diğer önemli bir  gerçektir. "Tanık" çocuk açısından  ifade 

alma/sorgulama/doğrultmanın "sağlık" açısında da yeterli kılınıldığı böyle bir 

uygulama ile de  adli bir uygulama ve raporda görüldüğü gibi ön plana 

çıkabilmektedir.  

36. Bu bilginin 269 uncu sayfasında ise Adalet Bakanlığı  Mağdur Daire 

Başkanlığınca da "Çocukla Adli Görüşme Odaları / ÇAGO" gibi ÇİM 

uygulamasına  benzer bir uygulamadan da bahsedilmektedir. Çocuklar için 

Adalet Projesi kapsamında da 23 il ve 25 Adliyede yer almasının hedeflendiği 

görülmektedir..(Bu çalışmaların sonunda Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği 

gibi Resmi Gazetede  hala yayımlanmamış bir düzenleme ve uygulamaya Nisan 

2017 de başlamıştır.  Daire Başkanlığınca Mağdur Hakları Kanun Tasarısı da 

Temmuz 2017 de yayımlanmıştır.) 

Ceza hukuku açısından bir bakış 

37.Çocuk mağdur/tanık çocuklara yönelik önögürülen ve  ÇİM uygulamasını da  

yansıtan bu raporda bazı uzman kişiler komisyon üyelerini bilgilendirmek için 

davet edilmiştir.  Tutanakların yanı sıra  yapılan değerlendirmeler de bu raporda 

yer almaktadır. Komisyonda davet edilen 18 Mayıs 2016 Tarihli 4. Toplantıda  

Türk - Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 

Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU 

tarafından dinlenmiştir. Tutanakta (sf 2-17) daha geniş bir şekilde (15) yer alan 

bu bilgilerden bazılar da raporun  49-52 sayfalarına yansımaktadır..  Bu 

dinlemeler arasındaki bazı bilgiler özelikle ceza hukuka  açısından   uygulamayı 

da  yansıtmaktadır. "..Şimdi, bir başka problem: Nitelikli hâller açısından 



vücuda organ sokulması problemi. Bu hem yetişkinler açısından hem 

çocuklar açısından önemli bir problem. Burada, hakikaten, ciddi tartışmalar da 

yapıldı. Ama ceza hukukunda temel bir prensip var, bu prensip “Suçta 

kanunilik” ilkesi gereğince tariflerin açık ve seçik olarak yapılması. Kültür 

Üniversitesinde bundan herhâlde yedi sekiz sene önce 5. Ceza Dairesiyle yapmış 

olduğumuz bir toplantıda dönemin Başkanına şöyle bir soru yöneltmiştim -yine 

de bu soruları sorarken de terminolojik olarak biraz zorluk çekiyoruz ama 

“vücuda bir şey sokulması” şeklinde tarif ediyor kanun koyucu- bizim sorumuz 

şöyle oldu: “Vücuda bir şey sokturulursa ne olur?” Şimdi, böyle bir durumda 

“suçta kanunilik” ilkesi gereği aynı tip davranan failin -bu kadın da olabilir- bir 

kadının, yetişkin bir kadının küçük bir erkeğe yöneldiği ihtimalinde bu durumla 

karşı karşıya kalınacaktır. Böyle durumlarda kanunda mutlaka açık tariflerin 

olmasında, davranışların “sokmak, sokulmak” şeklinde ortaya konulmasında 

kişisel olarak fayda görürüm....Diğer bir sorun ise Yine önemli bir sorun var. 

Bu, uygulamada da muhtemelen önemli mesele olarak karşımıza çıkmaktadır, 

beden muayenesi. Ceza Muhakemesi Kanunu’muzun 75, 76 ve 77’nci 

maddelerinde düzenlenen müesseseyi ikiye ayırabiliriz. 75’te şüpheli ve sanığın 

beden muayenesi, diğeri de mağdurun. Hekim dostlarımızla anlaşamadığımız 

bir konu var beden muayenesinde, onu sizinle paylaşayım, sonra cinsel suçlarda 

mağdur ya da mağdurelerin beden muayenesi üzerindeki görüşümü de söylemek 

istiyorum. ...Şüpheli ve sanık bakımından hekimler, kendilerine savcı artı 

hâkim kararıyla gelen kişileri daha beden muayenesine başlamadan önce 

hasta olarak kabul etmektedirler. Bu yaklaşım benim kişisel görüşüme göre 

bütünüyle hatalıdır. Bu kişi size tedavi amaçlı gelmemektedir, bu kişi 

şüphelidir, bu şüpheli üzerinden bir delil elde edilmeye çalışılmaktadır. Siz de 

bu şüpheliyi tedavi filan etmek için orada değilsiniz. Kısacası, sizin bu hastanız 

değil. Ama hekim arkadaşlar şunu söylüyorlar: “Bizim önümüze kim gelirse biz 

hekimlik mesleğinin performansını kullanırız.” Ben, bu bölümde farklı 

düşünüyorum. Ama hekimlik performansı şurada ortaya çıkar, kanun da buna 

zaten izin veriyor: Kişiye zarar vermeyeceksiniz. Eğer zarar verme söz konusu 

olursa artık o beden muayenesi yapılamaz, bunun kriteri bu. Peki ne olacak? 

Kişiye bu muayenenin neden yapılmadığına ilişkin bilgiler verilerken hekimler 

yargıya hizmet açısından haricî şekildeki gözlemlerini de raporlamak 

durumundadırlar. Yoksa biz olayları çözemeyiz. Hele cinsel suçlarla ilgili 

meselelerde kan, tükürük, sperm, kıl gibi örnekleri almadığımızda nasıl 

çözeceğiz bu meseleyi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de kararları var, 

bir miktar zorlamayı uygun görür. Ama biz bunu hekimin o kutsal alanını tahrip 

ederek yapmamalıyız, zaten kanun da açıkça söylüyor. Ama hekime burada bir 

vazife düşmektedir. Kendisiyle ilgili bu durum, yani faydalı olabileceği, yararlı 

olabileceği ifade edilebilmelidir. Şüpheli ve sanık da bundan kaçınıyorsa hukuki 

sonuçlarına katlanmalıdır. Mağdur açısından, ki bizim şu andaki 

toplantımızda önemli olduğu kanaatindeyim bunun, mağdurlara baktığımızda, 

yetişkin ya da küçük, özellikle genital bölgelerle ilgili muayenelerde sorunlar 



çıkabilmektedir. Bu sorunlar çok çeşitli nedenlere dayanabilir. Bir küçük 

açısından örnek vermek gerekirse, aile içinde bir istismar nedeniyle korkabilir. 

Çok sevdiği bir insanla rızaya dayalı girdiği bir ilişkinin ortaya çıkmasını 

istemeyebilir. Artı, aile böyle bir meselenin küçük yerde dillendirilmesinin çocuk 

bakımından daha ağır sonuçlar doğurabileceğini düşünebilir. Bütün bunlar 

olasılıklardır. Ama devlet de istismarı ortaya çıkartıp tespit etmek 

durumundadır......Şimdi, bizim mağdura ilişkin düzenlememizde Sayın 

Başkanım, aynı şüpheli ve sanığa ilişkin düzenlemeye paralel bir düzenleme 

yapılmış Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, yani yine gecikmesinde sakınca 

bulunan hâl, vesaire ve hâkim kararı. Mağdurun rızası varsa yukarıdaki bu 

koşulların aranmayacağı şeklinde. Ben şüpheli ve sanık bakımından getirilen 

“zorla muayene” dediğimiz, “beden muayenesi” dediğimiz kuralların mağdur 

açısından olmaması gerektiğini düşünmekteyim. Biz mağduru tekrar bu 

süreçte zaten yeteri kadar mağdur ediyoruz, durum ne olursa olsun onun 

rızası dışında zorla muayenelere ben kişisel olarak karşıyım, bundan da şu 

anlam çıkarılabilir: Ceza muhakemesindeki bu düzenlemedeki şahsi görüşüm 

bir değişikliktir........ .......Şöyle: Kanun ikiye ayırmış, şüpheli ve sanığın beden 

muayenesi, bir de başka bir maddede, bir sonraki maddede mağdurun 

muayenesini düzenlemiş. İkisinde paralel hükümler var. Yani hâkim kararı, 

savcının gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde bunlar var, böyle olunca da 

şunu söylemek istiyorum: Şüpheli ve sanık bakımından, yani tutuklamaya 

karar verebilen, özgürlüğü ortadan kaldıran bir gücün beden muayenesine de 

gücü yetmelidir ama bunu insani, temel hak ve özgürlüklere riayet ederek ve 

doktorlara da önemli bir takdir hakkı vererek, yani kişinin bedenine zarar 

vermeksizin. Yani düşünebiliyor musunuz, almışsınız, 2 tane memurla kolları 

tutulmuş, affedersiniz genital bölgesi muayene edilecek, doktor buna bakacak, 

bu olmaz. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde de kabul edilemez. Almanlarda 

olmuş bir defa, kişinin vücudundan bir şey almak için affedersiniz bir şey 

yedirmişler ve çok affedersiniz kusturmuşlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

“Olamaz.” diye karar verdi, yani olmaz, zarar veremezsiniz. Ve bir de daha açık 

konuşalım: Biz, polisler, savcılar, hâkimler, diğer uzmanlar çocuğa soru 

sormasını bilmiyoruz, öğrenmemişiz. Ya, bu tekniklerle -muhtemelen 

arkadaşlarımız da katkıda bulunacaklar- biz bunların bütün fiziki koşullarını 

değiştirmek durumundayız. Belki adliye binasının içine sokmamak gibi, 

bambaşka yerlerde belki evcilikle oynar gibi, bir yuva gibi, resmî 

kıyafetlerimizden arınmış gibi, yani bunları böyle hızlı hızlı ayaküstü 

söylüyorum ama ana fikir olarak söylüyorum. Düşünebiliyor musunuz, kelli-felli 

adamlar oturmuşsunuz, cübbeler, vesaire –adliyede- çocuk geliyor, çocuğa ilk 

soru rezalet yani “Şunu şöyle yaptı mı?” Yani böyle onlarca şey var. 

Buralarda işte bu teknik devlet olamamanın bütün sorunlarını yaşıyoruz, 

bunlara çaba göstermeliyiz ve bunu da bir öneri olarak söylüyorum........  Şimdi, 

son cümlelerim, buraya gelirken Alman Ceza Kanunu’na baktım Sayın 

Başkanım. Biliyordum da hatırlamak amacıyla tekrar gözden geçirmiş oldum. 



Almanlar, istismar düzenlemesini, bu cinsel istismar düzenlemesini bizden 

biraz daha farklı olarak ifade etmişler ve sadece, hani istismar kavramını bir 

yetişkinin küçüğe yönelik davranışı olarak ele almamışlar. Şöyle, hani bir 

bilgi olarak söyleyeyim: Mesela, himayesine verilen insanın cinsel istismarı, 

bunun bizde karşılığı var aslında. Kamu görevlilerinin mevkisini kötüye 

kullanarak cinsel istismarı yani hep belli bir güç, nüfuza sahip olan 

insanların istismarı bu. Sonra, şu da hoşumu gitti: Mahsupların, bir makamın 

kararıyla muhafaza altında tutulan veya kurumlarda bulunan hasta ve 

yardıma muhtaç olan kişilerin cinsel istismarı ama istismar kavramı -burada 

dikkat çekmek istiyorum- sadece çocuklara yönelik kullanılmıyor yani belki 

bir tutuklu için de bu söz konusu olacak işte. Danışma, tedavi ve yönlendirme 

ilişkisini kötüye kullanarak istismardan bahsetmişler. Sonra çocukların 

istismarı demişler. Bunu da heyetinizle paylaşayım...".. 

38. Dolayısı ile raporda yer alan bu bilgiler bağlamında usul dahil ceza hukuka 

açısından doğal olarak bir öncelik ön plana çıkmaktadır. Fiil/Olay bağlamında  

yasama organın düzenlediği bir düzenleme(ler)nin yargısal açıdan yerine 

getirilmesi de bu açıdan  temel bir önceliktir. Nedendir. Aslında  sözleşmeler, 

anayasal düzenlemeleri de içeren hukuksal bir uygunluğun ise öncelik olması 

yerine genelde kanun, içtihat ve yönetmelik dahil diğer düzenlemelerin de öne 

çıktığı bir uygulama görüntüsü de bu değerlendirme de yansımaktadır. Mekan 

ve uygulamalar  dahil yapısal bazı sorunlar da yansımaktadır. Hukuksal bu 

boyut ve düzenleme ile diğer boyut ve kurumsal yapılar  kendine göre ve 

sorunları  ayrı ayrı bakışlar açısından ele alırken; ceza hukuku il ilgili olarak 

çocuklar ve yetişkinler açısından bir ayrımın hala söz konusu olmadığı da ayrıca 

görülmektedir. Sağlık,sosyal hizmet ve adli hizmet açısından  söz konusu olan 

bu uygulamalar bir taraftan ayrı ayrı   söz konusu olurken, düzenleme ve 

cezalandırmayı hedefleyen bir yaklaşımın da daha fazla ön plana çıkmış olması  

"fiil/olay" için temel bir olgu vede nedendir.  "Fiil" ile ilgili beden dahil bir delil 

özelliği vede  bir belirlemenin öne  çıktığı da bu açıdan açıktır. Çocuklar ile ilgi 

"rıza" hali ve "ceza sorumluluğu"  gibi aranılan bir özellikte ve nitelikte bunun 

için diğer temel bir nedendir..Bilindiği gibi tarihsel süreç bağlamında 

1800lerdeki "Klasik Hukuk" yerine 1920ler de "Pozitif Hukuka" 

dönüşüm/evrimleşme söz konusudur."Fiil" in ön plana çıktığı kısasa kısasa 

dayalı bir cezalandırma  yerine de "fail"in ön plana çıktığı bir yaklaşım ve 

uygulamaya bir dönüşüm de söz konusudur..Bu dönüşüm, çocuklar içinde 

geçerlidir. Hukuku da belirleyen dinsel öğreti yerine de bir dünyevileşme 

bağlamında çocuk ve genç ayrıca ve ayrı ayrı ele alınmaya da başlanmıştır.  

Medeni/yurttaş hukuk bağlamında da kurumsal açıdan sosyal hizmetin bu 

süreçte yer alması da öngörülmüştür. Ceza hukuka açısından da ayrıca ve 

birlikte bir ilişki bir asırdan önce de  aranılmıştır. Böyle bir süreçte ise "Fiil" 

yerine "Fail" ile ilgili uygulamalar adil bir yargılama ile de öne çıkarken 

sözleşmeler  ek güvenceler içinde söz konusudur. Gene bu süreç bağlamında 



mağdur/kurban açısından diğer kurumsal ilişkilerde birlikte ele almayı başta 

sözleşmeler  açısından ele almayı gerektirmiştir. Hukuksal süreç ve sistemler 

dahil karşılaştırmalar  ele alındığında ise 2005 yılında öngörülen Türk Ceza 

Kanun'unun "Klasik Hukuk" yaklaşımına hala devam etmiş olması nedeni ile 

"fiil" açısından yaptırım ve uygulamalar da ön plana çıkmaktadır. Kısasa kısas 

için bir cezalandırmaya  bağlı olarak  CMK ile ilgili uygulamalar da bu 

yöndedir. "Fiil/olay" da ön plandadır.  Cinsel istismar ile ilgili çocuk dahil bir 

mağdurun ve  bedenin  bir "delil" özelliğinin öncelik kazandırılmasına da neden 

olabilmektedir.  "Klasik hukuk" yaklaşımını da böylece ve  aynen devam 

etmektedir (ki bunun somut kanıtı TCK/31 ile eski TCK/54 dir). 

39. Bir taraftan   AB bağlamında Hukuk ve Sosyal Devlet niteliği ile ilgili 

beklenti ve talepler ön plana çıkarken   sosyal hizmetler vede sağlık ile ilgili  

gelişimler ve yaklaşımlarda mağdur açısından  öne çıkabilmektedir. Fakat  bir 

taraftan "fiil" in ön plana çıkması ile bu yeni talep ve ihtiyaçların karşılanmadığı 

gibi aksine mağdur/kurban bir çocuğun "tanık" konumu ve "delil" özellik ve 

niteliğinin öncelik kazandırması  aslında TCK ve CMK ile    belirlenmektedir. 

Çelişkiler ise diğer ek bir sorun kaynağı olup "Devlet" ile "birey" in 

korunmasının hangi açıdan öncelik kazandırması da diğer bir neden 

olabilmektedir. Bu uygulamaya da dolayısı ile yansımaktadır.  Raporda ve 

tutanakta yer alan  değerli bilgiler vede  yaklaşımlar açından ortaya çıkan bu 

farklılıkları,uyumsuzluklar da açık bir şekilde aslında yansımaktadır. Özellikle 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gibi çocukların korunması ile  ilgili bazı 

düzenlemelerin uygulamaya hala geçirilememesi de bu açıdan önemli bir 

örnektir. ÇKK 4,6 ve 44 maddeleri ile cinsel istismar ile ilgili hükümlerinin  

birlikte gözetilmediği de görülmektedir. Uygulamada söz konusu olan  bu 

görmezden gelme hukuksal ve teknik açıdan  önemli bir ek katkıya neden 

olduğunu da düşündürmektedir. Buna uzaklaşmada dahildir..  Çocukların cinsel 

istismarı bağlamında özellikle TCK 103 gibi özel düzenlemelerin   birlikteliği  

ve  çocuk dahil mağdur/kurban/tanık aslında artık  bir "tanık" ve delil  

konumunda olmak zorunda kalınması  diğer uygulamaları da rahatlıkla 

belirleyebilmektedir. Tutanakta yer alan bilgiler ve tespitler birlikte ele 

alındığında ise sağlık ve/veya koruma boyutu da artık  ikincildir. Özellikle 

çocuklar ile yetişkin arasında hem fail hemde mağdur açısından bir fark 

gözükmediği için  ek bazı diğer sorunlara  neden olduğu da görülebilinmektedir. 

Karşılaştırma ve sistem açısından  Almanya örneğinden bakıldığında ise hala o 

noktada olunmadığı da önemli  bir diğer bilgidir. Soruşturma süreci bağlamında 

adli polisi de içeren bir savcılık birimi ve ayrı bir "sorgu hakimi" gibi  

dinlemek/gözlemlemek/anlayabilmek kurumsal ve yapı açısından önemli bir 

temel farklılıktır.Çocuk ve genç açısından  doğrudan bilgi almak gibi yaşın 

özelliğini gözeten  uygulamaların yanı sıra delil niteliğindeki zorunlu 

raporlamalar ve birliktelik ile ilgili olarak Gençlik Dairesi / Jugendamt gibi 

sosyal hizmet açısından bir farklılıkta söz konusudur. Sistem açısından da bir 



asırdan beri söz konusu olan kurumsal yapı vede 1980lerden sonra  

mağdurlara/kurbanlara/opfer"a  yönelik uygulamalar/yapılarda bu kapsamda ele 

almayı ve de değerlendirmeyi de   ek olarak gerektirmektedir.  

40. Usul olmak üzere ceza hukuku açından ortaya çıkan bu yaklaşım ve tercih 

aynı zamanda Cumhuriyet Savcılığı açından dolayısı ile bir önceliktir. İfade 

alma dahil teknik ve mesleksel açıdan bir beceri ve liyakati ve de uzmanlığı da  

birlikte getirmektedir. Çocuklar uzmanlık dahil bu açıdan ayrı bir özelliğin 

gözetilmesini daha da fazla gerektirmektedir. Kolluk gibi güvenlik hizmeti de 

dahildir. Bebek dahil çocuk bedeninin bir "delil" olarak ön plana çıkması ve 

buna odaklanması da  görüldüğü gibi savcılık birimi açısından  temel bir 

önceliktir. Sağlık kapsamında yer alan mesleksel bir nitelik ve özellik yerine ise 

savcıya yönelik bir aracılık görevi de böylece öne çıkmaktadır. ÇİM gibi bir 

uygulama ve hekim,psikolog,hemşire, sosyal çalışmacı gibi mesleklerinin 

ötesinde  adli görüşmeci şeklinde  yükletilen bir araç ile de "tanık" çocuğa 

yönelik    ifade almak/ sorgulamak/doğrulattırmak bu önceliği de 

kazandırmaktadır. CMK için de tek amaç olup Başbakanlık genelgesi de yeterli 

kılınmaktadır. Bu yeterli kılınma avukatlık hizmeti açısından da geçerlidir. Aynı 

zamanda benimseme boyutundadır. Bu yeterlı kılınma ve benimseme düzeyi ile 

de Sağlık ve Sosyal Hizmet/Çalışma boyutu artık ikincil bir konu ve 

boyuttur..Sağlık siteminde yer alan sosyal hizmet uzmanı/ sosyal çalışmacının 

yanı sıra  ASPİM da yer alan bir  yetkilinin yer almış olduğu böyle bir  bu 

uygulama da sosyal inceleme raporunun sadece (%11.7) oranında talep edilmiş 

olması    mağdur/tanık/kurban çocukların sosyal iyileştirme kapsamında   hiç bir 

şekilde ele alınmadığını da ortaya koymaktadır. Bu durum ,aynı zamanda 

çocuklar açısından da ayrı bir tehdit ve tehlike boyutuna da taşınmaktadır.  

Mağdur/kurban  çocuk yerine tanık ve bir "delil" sadece önceliktir. Ayrıca 

sosyal hizmet açısından (ki hekimler,hemşirelerde dahil) kendi mesleklerinin ve 

uzmanlıklarının dışında böyle bir ek  bir yoğun katkı,  CMK ile oluşan bu amaca 

yöneliktir. Hukuksal bilgilendirme dahil avukatlık hizmeti de bu amaca 

yöneliktir. Önceliktir.  Çocuklar açısından  böyle bir süreçte ki etkiler ele 

alındığında ise sağlık bağlamında ele alınması gereken ruhsal/kişisel iyileştirme 

bağlamında    psikolojik dahil  % 30 gibi bir psikiyatrik değerlendirme vede  

ihtiyaca yönelik bu somut eksiklikler  ÇİM uygulamasının sadece ifade almaya 

yönelik olduğunu da açıkça yansımaktadır. Böyle bir yaklaşım ve uygulama  

bağlamında sosyal hizmetler ve sağlık boyutu bu şekilde görmezden gelinirken 

bir çocuk ile ilgili savcılık açısından bir görüşme ve bilgi alma konusundan bir 

beceri eksikliğinin de diğer bir neden olduğu  diğer önemli bir gerçektir. 

Örselenme içinde bu yönde bir aracılıkta tercih edilmiş olup   buna rağmen 

gelinen bu nokta ve anatomi ile birlikte doğru ve yanlış konusunda bir 

doğrultmaya yönelik ölçeği de içeren bu eğitim programı dahil ABD'den 

uyarlanan bu uygulamanın/modelinin bu açıdan mutlaka ele alınmasını   

gerektirmektedir. 



Iowa Üniversitesi  Çocuk Hastanesi "Çocuk Koruma Programı" 

41. Bu yönde sertifikayı da içeren özel bir eğitim programı ve  adli görüşmeci 

gibi bir görevin  sağlık kapsamında öngörülmüş olduğu ÇİM şeklindeki bu 

uygulamayı  yansıtan bir bilgi de raporda  ayrıca  yer almaktadır. Komisyonun 

30 Haziran 2016 tarihinde Iowa Üniversitesinden Pediyatri Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi, Çocuk Koruma Programı Yöneticisi Profesör Doktor Resmiye 

Oral'ın verdiği bilgiler hem rapora (sf 103-108) heden tutanağa (sf.1-10) 

yansıtılmıştır.(15) Eğitim programı dahil ABD deki bir uygulamayı  ÇİM deki 

uygulamaya uyarlayan bu model çalışmanın bazı bilgileri de tutanakta  özellikle 

yer almaktadır. Söz konusu olan bu model,yapı ve uygulamayı detaylı bir 

şekilde ele alındığında  bazı tespitlere de yer verilmektedir. Kısaca yansıyan bu 

bilgilerin bazıları ise şudur; 

42. "...Bunun çözümünü aslında ÇİM modelinin geliştirilmesi sırasında 

bulmuştuk, bakanlıklar arası çocuk istismarı üst kurulu. ... Sağlık kurumlarına 

geliyor istismara uğramış olan çocuklar, olgu yakalıyoruz, sevk ediyoruz, tanı 

koyuyoruz vesaire..... Bu eğitimler çerçevesinde üniversiteler, devlet kurumları, 

sivil toplum kurumları kısmen yer aldılar üniversiteler ağırlıklı olmak üzere ve 

sonunda 2010’a ÇİM modeline ulaştık. İşte ÇİM modeli gerçekten 

üniversiteleri, devlet kurumlarını ve sivil toplum kurumlarını bir araya getiren 

ilk ulusal model oldu ve Anayasa’mıza da girdi. Bu açıdan son derece 

mutluyum.... Örneğin Iowa’dan bir örnek verecek olursam, Iowa’nın toplam 

nüfusu 3,5 milyon ve bu 3,5 milyona 6 ÇİM ve 2 çocuk koruma programı yani 

8 merkez hizmet ediyor, bütün istismar dâhil ama; cinsel istismar, fiziksel 

istismar vesaire. Şeye vuracak olursanız 400-500 bin nüfusa bir ÇİM düşüyor 

Iowa’da. Hadi Türkiye koşullarına biraz daha zorlayalım diyelim bunu. ......Bir 

de ÇİM’leri kurduk. ÇİM’ler kurulalı beri benim bildiğim kadarıyla 2 tane 

değerlendirme toplantısı yapıldı, altı yıl içinde. Oysa, çocuk istismarının 

yönetimi ve önlenmesi dinamik bir süreçtir. Süreç sürekli değişiyor, Türkiye’nin 

gündemi değişiyor, değişik istismar türleri ortaya çıkıyor ve de ayrıca bir iş 

yapıyoruz ÇİM’lerde ama bu yaptığımız iş gerçekten önerilen kalitede yapılıyor 

mu, yapılıyor mu? Ben Ankara ve İzmir’i biliyorum en yakın olarak. Oralarda 

olması gereken en yakın bir şekilde yürütülüyor model. O iki en gelişmiş 

merkezde bile mükemmel değil henüz işleyiş.....Çocuk Koruma Yasası 

güncelleştirilmeli. Avrupa ülkelerinde de çok güzel çocuk koruma yasaları 

geliştiriliyor takip ettiğim kadarıyla ama Amerikan eyaletlerinde de özellikle 

benim eyaletimdeki Çocuk Koruma Yasası son derece kapsamlı bir yasa. Bunu 

sizlerle memnuniyetle paylaşabilirim ve Çocuk Koruma Yasası üzerinde 

çalışacak olan komite değişik ülkelerin çocuk koruma yasalarını mutlaka 

incelemeli ve dediğim gibi, tüm istismar, ihmal kategorileri Dünya Sağlık 

Örgütü Amerikan Pediatri Akademisinin bilimsel tanımlamalarına göre 

genişletilerek çocuk koruma ve ceza yasalarının içine konulmalı diye 



düşünüyorum. Yine, konuştuğumuz gibi “korunmaya muhtaç çocuk” tanımının 

ayrıntılandırılması, “istismar” tanımını ayrıntılandırdıktan sonra, zorunlu 

bildirimin ayrıntılandırılması, prosedür ve yaptırım bilgilerinin geliştirilmesi, 

periyodik meslek içi eğitim prosedürlerinin tüm meslek gruplarını içine alacak 

şekilde, yasalarda bir şekilde belirlenmesi ve tüm hastanelerde ve toplum içinde 

ÇİM’in “partner”ı olan bütün kurumların her tür istismar ve ihmal olgusunda 

birlikte çalışmasının sağlanması… ÇİM’lerin cinsel istismara odaklanmasını 

başlangıçta biz önermiştik ve doğru yaklaşım da oydu. Çünkü, modelin önce 

bir oturtulması gerekliydi ama model iyi kötü oturtulduktan sonra artık 

fiziksel istismar, ağır ihmal vesairenin de aynı model çerçevesinde 

değerlendirilmesi son derece önemli........Ama artık model başarıya ulaştı. 

Türkiye’de savcı, polis, sosyal hizmetler ve hastaneler ÇİM modelini 

uygulamış olan hastaneler asla ve kata geriye gidip eskisi gibi çalışmayı kabul 

edemezler çünkü modelin başarısını gayet güzel gördüler.... Bakın, Avrupa 

daha yeni başladı bu konuda çalışmaya. Biz altı yıl önce bu modeli kurduk 

ülkemizde. Bunun gururuyla bu merkezin halkımıza tanıtılması gerekli, 

pratisyenlere tanıtılması gerekli ve yasa koyucularımızın bundan gurur duyması 

gerekli. Ancak böylece sayısal ve niteliksel olarak ÇİM modelini geliştirmeye 

başlayabiliriz,...Betül Hanım bu konuda ülkenin en gelişmiş uzmanı, 

Amerika’da da geldi, sistemi yerinde gördü. Onun dışında Özlem Hanım 

İzmir’den keza öyle, birkaç başka eğitilmiş eleman da bu işin içine çekilerek her 

ÇİM’in yerinde düzenli olarak arkadaşlarla birlikte çalışarak denetlenmesi ve 

akran değerlendirilmesi yapması da düzenlemelere girmesi gereken bir şey diye 

düşünüyorum. .....Umarım fark ediyorsunuzdur, şu sunumu aslında kafamdaki 

Türkiye’deki çocuk istismarı ulusal modelinin yasal düzenlemeleri nasıl 

olmalıyı anlatmaya çalışarak paylaşıyorum sizlerle. Dolayısıyla da söylemek 

istediğim şeylerden biri de böylesi çok kapsamlı yasal düzenlemeler yapılmaya 

kalkışıldığında büyük bir memnuniyetle sizin üreteceğiniz… Yani 

hazırlayacağınız tüm yasalarda eğer arzu ederseniz ben inceleyerek 

görüşlerimi sizlerle paylaşmayı isterim.  ....Şimdi, ÇİM’lerde adli görüşme 

eğitim sertifikası geliştirdik ve bu sertifikayla artık bir adli görüşmeci ordumuz 

var ülkemizde aynen Amerika’da olduğu gibi. Avrupa’nın bir sürü ülkesinde 

bu yok, hatta gelişmiş ülkelerinde bu yok. Ama hekimlerimiz için bir eğitim 

sertifika programı geliştirmedik. Şimdi, artık bunun zamanıdır. Geliştirmedik, 

nasıl bir çözüm bulduk? Penetrasyon olduğu bildirilen cinsel istismar 

olgularında Adli Tıp Kurumuyla anlaşmaya gidildi, Adli Tıp Kurumunun uzmanı 

çağrılıyor ÇİM merkezine ve de cinsel muayeneyi adli tıp uzmanı yapıyor. 

Pediatrist ya da başka bir hekim varsa herhangi bir gün ne zaman 

sıkıştırabilirlerse bir fiziksel muayene yapıyorlar ama pediatristler penetrasyon 

olmayan olgularda özellikle çocuğun anlattığı cinsel istismar olaylarıyla ilgili 

herhangi bir adli bilgi bildirmiyorlar. Yasamızda da “Dokunmanın olmadığı 

olgularda cinsel istismar tanısı konulamaz.” denildiği için bu olgular 

mahkemelerden geri dönüyormuş, İzmir’de bunu öğrendim, sayın savcımızdan 



hem de. Dolayısıyla da İzmir’de bir program yaptık Özlem Hanım’la ve Özlem 

Hanım artık penetrasyon olsun olmasın bütün olgularda fiziki muayeneyi yapıp 

özellikle penetrasyon olmayan olgularda hangi bilimsel koşullara dayanarak 

cinsel istismar…...Benim önerim her olguda fiziksel muayene raporları dosyanın 

parçası hâline gelmeli adli dosyanın, savcılığa giden dosyanın. Adli tıp 

muayenesi penetrasyon olan olgularda adli tıp kurumu uzmanı tarafından 

yazılıyor ama penetrasyon olmayan olgularda adli yorumu içeren pediatrist ya 

da aile hekimi raporunun olması lazım ve diğer istismar olgularda da hastaneye 

gelen ÇİM hekimi ve sosyal hizmet uzmanı tarafından konsültasyon bazında 

değerlendirilmeli. Ama tabii bunların olabilmesi için ÇİM’e tam zamanlı 

ayrılmış olan hekimlerin olması lazım. Özlem Hanım büyük bir şevkle çalışıyor 

ama Özlem Hanım’ın yirmi dört saati ya da tam gün çalışma zamanı ÇİM’e 

ayrılmış değil. Özlem Hanım mesela ÇİM’in tıbbi direktörü ve süpervizörü 

olabilir ama özlem Hanım’ın altına bir aile hekimi alınarak örneğin o aile 

hekimi geliştirilecek olan hekim eğitim sertifika programından geçirilerek adli 

hekim hâline getirilebilir pekâlâ. bu eğitim sertifika programı çerçevesinde de 

gerek Betül Hanım’la gerek sizlerle birlikte memnuniyetle çalışabilirim. 

43. Bir de toplum merkezlerimiz var ASPİM’in bünyesinde olan. Bildirim ve adli 

değerlendirme sonrası ÇİM, ASPİM, hastaneler ve toplum merkezleri iş birliği 

ile ailelere sosyal rehabilitasyon verebilmek için de çalışmalıdırlar. Benim ta 

başında korkularımdan bir tanesi şuydu: Amerika’da çünkü bu oldu bazı 

merkezlerde. Bazı ÇİM’ler çok kolay olarak savcılık ve polisin adli 

değerlendirme merkezleri hâline gelebilir ki bazı merkezlerin geldiğini de 

biliyorum. Oysa ÇİM’ler esas olarak tıbbi ve sosyal rehabilitasyon merkezleri 

olarak algılanmalıdır. Savcılık, polis elbette ki ÇİM’den üst düzeyde 

yararlanacak, bunun için geliştirdik Adli Görüşme Programı’nı ama ÇİM’ler 

savcılığın uzantısı olarak görülmemelidir, tam tersine onun için zaten Sağlık 

Bakanlığının hastaneleri içinde kuruldu ÇİM’ler. Buralar sağlık ve sosyal 

rehabilitasyon merkezleri olarak anlaşılmalı ama savcılığa ve polise de 

maksimum kalitede hizmet elbette verilmeli. Ondan dolayı da her ÇİM ve 

ÇİM’in bağlı bulunduğu hastanede çocuk psikiyatristi, erişkin psikiyatristi ve 

klinik psikolog gibi ruh sağlığı elamanlarının mutlaka bulunması gerekli ve bu 

olgularla, istismar olgularıyla istismar etmeyen aile bireylerine ruh sağlığı 

değerlendirmesi yapılmalı ve tedavi olanakları mutlaka sunulmalıdır......Bir 

dönem istismarı yapan kişinin de ÇİM’ler aracılığıyla tedavi edilmesi 

konuşuluyordu. Aman aman derim buna, lütfen sakın ola istismarcıyı ÇİM 

modelinin içine sokmayalım. Bu, en temel kaidedir. İstismar edilen çocuğun 

kendisini güvenlikte hissedebilmesi için istismarcının tamamen ayrı tutulması, 

başka kurumlar tarafından istismarcıya hizmet verilmesi son derece önemli bir 

kural..... Daha önce de dediğim gibi hepimizin bildiği üzere ÇİM’ler şu anda 

akut cinsel saldırı –son yetmiş iki saat içinde çocuğa bir şey yapılmış- ya da 

kronik ya da akut olmayan cinsel istismar olgularını görüyorlar ama bu fiziksel 



cinsel istismara, suça şahit olan çocuklar, cezai düzeyde ihmale uğramış olan 

çocuklar eski tas, eski hamam usulü hâlâ bir sürü değerlendirmeden geçerek ya 

da hiçbir değerlendirmeden geçmeyerek giriyorlar, çıkıyorlar kurumlarımızın 

içine. Bu çocuklara da yavaş yavaş artık sahip çıkma planını yapmamız gerekir 

v çocuk izlem merkezi bu yanıt bence.........Son olarak özetleyecek olursam, 

yasalarımız, tüzüklerimiz, bildirgelerimiz, vesaire yeniden düzenlenmeli, 

geliştirilmeli. Meslek içi koordine eğitim, hizmet içi eğitim geliştirilmeli. Çok 

kurumlu, çok disiplinli, eş güdümlü olgu değerlendirmesi tüm istismar 

olgularında yapılmalı ve sürekli kalite kontrol ve değerlendirme sisteminin 

getirilmesi gerekli ülkemize ÇİM modeli üzerinden diye düşünüyorum." 

44. Iowa Üniversitesi'nin Çocuk Koruma Programının sorumlusunun çalışma ve 

katkıları ile çocuklar ile ilgili cinsel istismarı konusunda yaşanılan soruna 

yönelik uyarlanan bu modelin görüldüğü gibi başarılı olduğu kabul edilirken 

özellikle bu bilgiler arasında"  ÇİM’lerde adli görüşme eğitim sertifikası 

geliştirdik ve bu sertifikayla artık bir adli görüşmeci ordumuz var ülkemizde 

aynen Amerika’da olduğu gibi. Avrupa’nın bir sürü ülkesinde bu yok, hatta 

gelişmiş ülkelerinde bu yok." ile aynı zamanda  Sağlık Bakanlığınca Çocukla 

Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı'nıdaki başarı da ayrıca görüldüğü 

gibi  öne çıkmaktadır. Bu yönde Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış olan ve 

savcıların aracılık ile ifade almalarına yönelik bu eğitim programına  katılanlar 

ve niteliklerin ise sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekim, çocuk 

gelişimcisi, psikolog, sosyal çalışmacı ile çocuk gelişimi, psikoloji, psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik veya sosyal hizmet alanlarında yüksek lisans yapmış 

hemşirelerinin de kendi meslekleri dışında  benzer bir yetki ve işlevin de  öne 

çıkarıldığı bir uygulama bu başarı ile mümkün kılındığı görülmektedir...Sadece 

Başbakanlık genelgesine dayalı olarak savcıların çocuklar ile doğrudan görüşme 

yerine  bir aracılık için söz konusu olan bu uygulama ile de 32 iş günü ve 256 

saati de içeren bir  sertifika programı sonucun   bir raporlama  böylece öne 

çıkmaktadır .Ayrıca Türkiye de yaşanılan sorun ile ilgili olarak  tıp  açısından   

disiplinlerarası yaşanılan yoğun sorunlar dahil bu sorunun,sorunların 

giderilmesine yönelik  bu uyarlama modelden yola çıkıldığı vede  Türkiye de 

hala söz konusu ol(a)mayan tıp ve sosyal hizmet gibi kurumsal dahil diğer 

disiplinler arası  eksikliğin de giderilmesi için yasal düzenlemeler dahil  öneri ve 

hedefler de  çeşitli şekilde ve ayrı ayrı olarak rapora/tutanağa yansımaktadır.     

45. Çocukların cinsel istismarı ile ilgili olarak tıp,sosyal hizmet ve adli hizmetler  

açısından söz konusu olan disiplinlerarası  eksiklikler vede mağdur/kurban  

çocukların yoğun bir şekilde örselenmeler ile ilgili olarak ek mağduriyetlerin  

giderilmesi için de bir raporlama dahil  tıp bağlamında sağlık açısından 

yaşanılan bu sorunların giderilmesine yönelik  bu uyarlanan model ve Prof. Dr. 

Resmiye Oral'ın vermiş olduğu bilgilerin TBMM de ayrıca yer almış olması ayrı 

bir önemi  de kazandırmaktadır .Değerlendirmeyi de. İzmir Behçet Uz Çocuk 



Hastanesi ile  başlayıp  Iowa Üniversitesi'nin Çocuk Koruma Programının 

sorumluğuna kadar devam eden başarılı bir akademik kariyer de söz konusudur. 

Kısaca bir başarı öyküsüdür. ÇİM ile ilgili süreçler ve değerlendirmeler vede  

tutanakta , raporda yer alan önemli  bilgi ve tespitlerin  yansıması ABD de 

Iowa'daki uygulamanın ve uyarlamanın da  ayrıca değerlendirilmesini bu açıdan  

gerektirmektedir. 

46. Bu açıdan bakıldığında ABD deki bu uygulama ve  programa ulaşmak ise 

mümkündür (16). Web sayfasında yer alan bazı bilgiler de yansıyabilmektedir. 

"Iowa Üniversitesi Stead Family Children's Hospital", görüldüğü gibi çocuk 

istismarı ve ihmalinden şüphelenilen kişiler için de ayrıca  hizmet sunmaktadır. 

Uzun bir geleneğe de sahiptir.Bu birimin sorumlusu ise görüldüğü gibi 

Pediatrist/çocuk sağlığı ve hastalığı  hekimi Prof. Dr. Resmiye Oral'dır. İzmir 

'den  bu birime kadar ki eğitim ve   kariyer ile ilgili bilgiler de özgeçmişte yer 

almaktadır (17). Bir başarı öyküsünü de içeren Prof. Oral "Çok erken bir tarihte 

ailem sürekli olarak "akıllı kızım, o bir doktor olacak" diyerek ilgimi çekerdi. 

Çocuk doktoru olmak istediğimi biliyordum, çünkü çocukları hep sevmiştim." 

şeklinde   mesleğe ilgisini kısaca özetlemektedir.  

47. Bu programda yer alan ekipte ayrıca  çocuk dahil sağlık açıdan davranış 

klinik Sosyal Çalışmacı /Social worker "Jennifer Theurer" da bu ekipte yer 

almaktadır(18). Katolik öğretiye dayalı  Mount Mercy University de ki 

"Department of Psychology, Sociology and Social Work" bölümde ki  "Social 

Work/Sosyal Çalışma" Programını da Bachelor kapsamında    tamamlamıştır 

(18). Kendi hayatını değiştirmeye ve topluluğuna yararlı bir amaç olan bu sosyal 

çalışma programı ile ilgili bilim ve diğer bilgiler de  bu arada  yer almaktadır. 

Bu programa bağlı olarak gene Katolik öğretiye dayalı St. Ambrose 

Üniversitesi'nde ki Sosyal Çalışma Master Programına devam ettiği ve bağımsız 

lisans programını da tamamladığı da görülmektedir (18). Bu bilgiler aynı 

zamanda sosyal hizmet eğitim programı ve içerikleri açısından ayrı bilgi 

kaynağıdır."Kötü şeyler olmasına rağmen, çocuklara ve ailelerine, bu olumsuz 

deneyimleri aşmalarını ve zaten sahip oldukları güçleri geliştirmelerini 

destekleyecek bilgi, araç ve kaynakları bulundurma ayrıcalığına sahip olduğum 

için hastalarımın hizmetine ilişkin tutkulu davranıyorum."şeklinde   özgeçmişin 

de yer alan  açıklaması  bu kişinin mesleği ve tutkusu da yansımaktadır.  

48. Bu sosyal çalışmacı dışında bu birimde yer alan diğer çalışan ise "Anne E. 

H. Hartson" ARNP"dir .  "Gelişmiş Kayıtlı Hemşire Uygulayıcısı, 

Pediatri/Advanced Registered Nurse Practitioner , Pediatrics" gibi bir görev ile 

de yer almaktadır (19). Bu "çocuk koruma programı" nın hastanede yer alan 

birimleri de  diğer ekiplerle birlikte oluşmaktadır. Bunlardan biri  "Social 

Services / sosyal servis / hizmetler"dir. Sosyal Servis Bölümü / Departmanı ise 

hastalara ve ailelerine, sağlık bakım kaynaklarını en iyi şekilde kullanmalarını 



sağlayan hizmetleri sunmaya yöneliktir.. Bölüm, hasta ve ailenin işleyişini 

optimize etmek için sosyal, finansal ve tıbbi engelleri azaltmaya yöneliktir.. 

Profesyonel personeller için de ayrıca, yeni nesil sağlık hizmeti sunucularını 

eğitmek için tasarlanmış öğretim ve araştırma faaliyetlerine  bağlı olması da 

hedeflemektedir (20). Bu bölüme ek olarak ayrıca  "Emergency Medicine / Acil 

Tıp-servis" gibi Emergency Care / Acil Bakım  ile ayrı bölüm bu ekibe dahildir. 

Bu bölümde ayrıca "Level / Pediatric Trauma Center" Pediatrik Travma 

Merkezin de  bahsedilmektedir(20)." Pediatric Critical Care/Pediatrik Kritik-

Yoğun Bakım; Surgery / Cerrah; Burn Treatment Center/Yanık tedavi merkezi; 

Neurosurgery/nerosirürji; Ophthalmology/göz;Pathology/pataloji; orthopedics/ 

ortopedi bölümlerini de içermektedir. 

49. Bir geleneğe dayalı bu çocuk hastanesinde yer alan  "Çocuk Koruma 

Programı"nın amacı ise, fiziksel, duygusal veya cinsel istismar ve ihmal olduğu 

iddia edilen kişilerin yanı sıra çocukluk travması geçirmiş kişileri de 

değerlendirmeye yöneliktir. Programın misyonu ise çocukların ayrıca 

değerlendirmeleri, ailelerin sosyal hizmet açısından da bu yönde bir 

değerlendirmesi öne çıkmaktadır. Hem çocuklara hem de profesyonel bakım 

hizmeti verenler vede bilgilendirilmiş bir travma sonucu  çocuğa yönelik  terapi  

hizmetlerinin koordinasyonu ile aynı zamanda çocukların ve onların destekleyici 

aile üyelerinin güvenliği, korunması vede sosyal hizmet ulaşılmasını teşvik 

etmekten de bahsedilmektedir. Aile eğitimi, hasta desteği ve önleme hizmetleri 

de birlikte sunulması bağlamında söz konusu olan    "Çocuk Koruma Programı" 

; "Çocuk Değerlendirme Kliniği/ Child Assessment Clinic", "Aile Iyileştirme 

Kliniği/Family Well-being Clinic vede yatarak tedavi ve ayakta tedavi 

konsültasyon hizmetleri aracılığıyla ile de bu hizmetlerin  verildiği de 

görülmektedir. 

50. "Child Assessment Clinic/ Çocuk Değerlendirme Klinigin" de ise çocuk 

istismarının veya ihmallerinin şüphe veya iddia edilmesi durumunda da  

çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bir hizmette 

verilmektedir. Yapılan bir toplantıda, ana-baba / caretakers/bakıcı" ve    çocuğun 

tıbbi geçmişi ile ailenin tıbbi ve sosyal geçmişleri de sorulur. Çocuk, bir aile ve 

çocuk dostu ortamda da bir görüşme yapabilmektedir.. Buna ek olarak, çocuğun 

vücut güvenliği eğitiminin yanı sıra kapsamlı bir fizik muayenesi de yapılır. 

İddia ve / veya fizik muayene bulgularına göre de daha ileri testler yapılabilir. 

Buna ek olarak, bir klinik sosyal  çalışmacı  aileyi de içeren sosyal hizmetlere 

yönelik bir  değerlendirme de söz konusudur. 

51. Görüşme bilgileri, "caretaker / bakıcılar "la olan etkileşimler, fizik muayene 

bulguları ve test sonuçları temel alınarak, ekibin bulguları, eğitim materyalleri 

ve ek hizmetler için gereken başvuru bilgilerinin özeti de  sağlanmaktadır.. 

Gerektiğinde, çocuğu ve aileyi korumak için Iowa İnsani (Hakları) Departmanı / 



Iowa Department of Human Services ve / veya diğer hukuksal birimlere  de 

başvurmaktadır.. 

52. "Aile İyileştirme Kliniği /Family Well-being Clinic" ise ; travma veya aşırı 

stres yaşayan çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermek içindir.. Bu 

klinikte aile iyileştirme değerlendirmesi/assessment ve  terapi yoluyla ailelere 

hizmetler sunulmaktadır. Sunulan hizmet için yapılan bir değerlendirmesi 

sırasında ebeveynler veya bakıcılar/caretakers;  klinik bir social worker/sosyal 

çalışmacı/ sosyal hizmet uzmanıyla bir araya gelirler. Travma öyküsü, ailenin 

sahip oldukları güçlü yönler ve aileye yönelik  ihtiyaçların  söz konusu olan 

formlara  eksiksiz şekilde  doldurulması da ayrıca  gerekmektedir.. Bir sosyal  

çalışmacı, bu bilgiyi gözden geçirdikten sonra yardımcı olabilecek kaynakları ve 

destek sistemlerinin nasıl kullanacağı konusunda ebeveynlere / bakıcılara 

rehberlikte etmektedir.. Başvuru sürecini tamamlamaya ve aileye de yardımcı 

olacaktır. Birkaç hafta sonra, sosyal çalışmacı, hangi hizmetlerin yerine 

getirildiğini görmek, hizmetlerin engellenmesine yardımcı olmak ve ailenin ilk 

değerlendirmeden beri tanımladığı ek ihtiyaçları belirlemesine yardımcı olmak 

için ebeveynlerle / yetkililerle de görüşecektir..Dolayısı ile bir sosyal çalışmanın 

rol ve görevi de ayrıca yansımaktadır.  

53. Bu  klinikte  yapılan terapi ise travma öyküsü olan çocuklar ve aileler ile 

çalışma deneyimi olan lisanslı bir bağımsız sosyal hizmet uzmanı (LISW) 

tarafından sağlanmaktadır. Terapist ise bireysel ruhsal sağlık ihtiyaçlarının yanı 

sıra aile terapisi için de bir değerlendirme ve devam eden tedavi hizmetleri de 

içinde verilmektedir. Sosyal Çalışmacı Jennifer Theurer, LISW, göz hareketi, 

duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR), travma odaklı bilişsel davranış 

terapisi (TF-CBT) ve çeşitli ruhsal/mental sağlık konularına hitap eden diğer 

teknikler konusunda da bilişsel davranışçı terapi konularında eğitim almıştır.. 

Theurer, aynı zamanda travmatik deneyimler yaşayan çocuklarla çalışma  

konusunda da  uzmanlaşmıştır. 

54. Bir çocuk herhangi bir sebepten dolayı bu  çocuk hastanesi'ne kabul 

edildiğinde ve çocuk istismarı ya da ihmaliyle ilgili bir endişe olduğunda, çocuk 

koruma ekibi hastaneye yatarak ayakta tedavi ve poliklinik hizmetlerini de 

sunmaktadır. 

55. Çocuk koruma ekibi, istismar ve / veya ihmal olabileceği konusunda fikir 

birliğine varırsa, disiplinlerarası bir çocuk koruma programı ekibi dahil Iowa 

İnsan (Hakları) Departmanı çalışanı  ve kolluk görevlileri çocuğun iyileştirme ve 

güvenliğini sağlamak içinde birlikte çalışmaktadır. Cinsel saldırı mağdurları ise 

en çok acil serviste değerlendirilir. Ergenlik belirtileri göstermeyenlerin yanı sıra 

13 ve daha küçük yaştaki çocuklar, çocuk koruma ekibi tarafından 



değerlendirilmektedir. Ergenlik belirtileri gösteren 14 yaş ve üstü çocuklar 

cinsel saldırı ve tepkiler ise hemşireler tarafından değerlendirilmektedir.. 

56. Acil serviste değerlendirilen, genital yaralanmaları bulunan çocuklar, 

yaralanmalara müdahale edildikten sonra da sürekli takip için Çocuk 

Değerlendirme Kliniğine sevk edilir. Ek olarak, çocuk ve destekleyici aile 

üyelerine, Aile iyileştirme konusunda odaklanmış Tedavi Kliniğinden veya 

diğer bulunan danışma hizmetlerinden yararlanmaları sağlanır.. 

57. Iowa' da çocuk istismarı / child abuse" açısından bir üniversite hastanesinde 

söz konusu olan bu  "Çocuk Koruma Programı" ile ilgili olarak bir uygulama 

görüldüğü gibi söz konudur. ABD 'nin ortasında , dört milyona yakın nüfusa 

sahip eyaletlerden biri olan Iowa  eyaletinde ki yönetimsel bir  eyalet devleti 

yapısı altında görüldüğü gibi  "  Iowa Department of Human Services" başlıklı  

kurumsal bir yapıda ayrıca söz konusudur. Tıbbi koruma,çocukla ilgili sosyal 

hizmetler , destekler ve insani kurulunu içeren danışma grupları ile de kurumsal 

yapılar vede  düzenlemeleri de içeren  bu kurumsal yapı için bilgilere de 

ulaşmakta mümkündür.(21) Ayrıca bu yönde ek bazı diğer bilgilerde söz 

konusudur. ( 21) "DHS" başlığı altında   yer alan bu idari düzenlemeler arasında 

çocuk istismarı / child abuse ile ilgili olarak "Rules " başlığı altında yer alan 

düzenlemeye ulaşılabilir. ( 22 ) Bu düzenleme de ise tanımlar,raporlamalar ve 

diğer uygulamalar yönelik düzenlemeler de açıkça yer almaktadır. Örneğin 

Tanımlar (441—175.21(232,235A) Definitions) bölümünde yer alan (sf.1)  

“Assessment / Değerlendirme"; değerlendirme bölümünce kabul edilen tüm 

raporlara cevap verme süreci anlamına gelmektedir.. Kabul edilen tüm raporlara 

cevap verme süreci anlamına da içermektedir.. Uygulama; aile gücünü ve 

ihtiyaçlarını tanımlar ve gerektiğinde aileyi hizmetleri devreye sokar. Bölümün 

değerlendirme süreci ya bir çocuk istismarı değerlendirmesi ya da bir aile 

değerlendirmesi yoluyla bu değerlendirme gerçekleşir şeklinde de 

tanımlanmaktadır.  

58. Ayrıca; ebeveynin yanı sıra "“caretaker / bakıcı”" ise  Iowa Kod bölümünde 

tanımlanan bir çocuğun bakımından sorumlu olan kişi anlamına gelmektedir.. 

Tanımda yer alan “Child abuse assessment / Çocuk istismarı değerlendirmesi", 

ise  bölümün herkese cevap verdiği bir değerlendirme süreci anlamına 

gelmektedir. Bunlar ise Iowa Kod/Yasa Bölüm 232.68 (2) "a" (1) 'de 

tanımlandığı gibi çocuk istismarını ileri süren çocuk istismarına ilişkin kabul 

edilmiş raporlar dahil diğer bu yöndeki raporlarda bu tanım kapsamındadır. 

Kötüye kullanım, yakın tehlike, ölüm veya yaralanma iddiası bu değerlendirme 

içindir. Bir çocuğa. "Çocuk istismarı değerlendirmesi", bir dava ile sonuçlanıp 

sonuçlanmadığının belirlenmesine de neden olmaktadır. Çocuk istismarının 

tanımı ve kayıt defterinde yerleştirme kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığının 

belirlenmesi içinde bir değerlendirme söz konusudur.. 24 ve 48  saat içinde 



zorunlu bir sözlü ve yazılı  raporlamayı içeren bir "Mandatory reporters" 

tanımlanmakta olup ayrıca "Others required to report" başlığı altında idari ve 

evlat edinme ile ilgili sertifikalı yetkili dahil yazılı ve sözlü   bir raporlama 

konusunda ki yetkileri içeren bir  tanımlanma da söz konusudur. Buna ek olarak 

"permissive reporters" gibi izine dayalı bir raporlama konusunda da yetkiler 

içinde bir tanımlamaya  yer verilmektedir. Gene ;"Family assessment /Aile 

değerlendirmesi", bölümün kabul edilen her şeye cevap verdiği bir 

değerlendirme süreci anlamına gelmektedir.. Iowa Kod/yasa Bölüm 232.68 (2) 

"a" (4) 'de tanımlandığı gibi çocuk istismarını ileri süren çocuk istismarı 

raporları da bu kapsamındadır. Tanımda yer alan “Infant,"Kritik bakımın inkar 

edilmesi" tanımında kullanılan "Bebek"  paragraf "8" numara ile ilgilidir.,Bir 

yaşından küçük bebek veya bir yaşından büyük, hastaneye kaldırılmış vede 

doğumdan bu yana sürekli olarak doğan, ya da uzun süre sakat olan bebek bu 

tanım kapsamındadır.. 

59. Bu düzenlemeler arasında  "Receipt of a report of suspected child abuse / 

çocuk istismarından şüphelenilen bir raporun alınmasına yöneliktir (sf.4). Çocuk 

istismarından şüphelenildiğine dair bu raporlar yerel bölge müdürlükleri, 

merkezi istismara ilişkin kayıt defteri veya Çocuk İstismarı Yardım Hattı 

tarafından alınmalıdır. Yardıma muhtaç bir çocuk olduğuna dair bir şikâyet 

oluşturmasına da nedendir. "Sources of report of suspected child abuse" çocuk 

istismarından şüphelenilenlerin rapor kaynakları da ayrıca belirtilmektedir. Bu 

düzenlemelerin devamın da ayrıca " 175.25 (4) Gathering of physical and 

documentary evidence (sf . 7). "Fiziksel ve belgesel kanıtların toplanması ile 

ilgilidir. Çocuk koruma merkezleri (child protection center) tarafından bir çocuk 

istismarı değerlendirmesinde söz konusu olan kanıtlar, mülakatlar, gözlemler, 

fotoğraflar, gibi bilgilerin sınırlı olmaksızın toplanmalıdır.  Tıp ve  psikolojik 

raporlar ve kayıtlar ile  ses kasetler, bunlara transkriptleri veya özetleri, video 

kasetler dahil  diğer elektronik ortamlarda bu kapsamdadır. Ek olarak "175.25(6) 

Evaluating the information / Bilgileri değerlendirmek" açısından bir çocuk 

istismarı değerlendirmesi sırasında, bilgi değerlendirilmesinde fiziksel kanıtların 

güvenilirliğini, gözlemleri ve gözlemleri dikkate alan bir analizi de içermelidir. 

Raporlar görüşmeler vede hazırlanan bilgiler  ile de şüpheli açısından  çocuğun 

raporunun teyit edilip edilemeyeceğine karar verilmesine bir nedendir.  

60. Dolayısı ile Iowa eyaletinde çocuk istismarı ile ilgili sağlık vede sosyal 

hizmet boyutunu da ele alan kamusal bir yapılanma,  düzenlemeler ve uygulama 

görüldüğü gibi detaylı bir şekilde ele alınmaktır. Böyle bir kurumsal yapılanma 

bağlamında   Iowa Üniversitesi Çocuk Hastanesinde söz konusu olan Çocuk 

Koruma Bölümündeki uygulamalar da bu düzenlemenin bir parçasıdır.  

61. Bu kurumsal yapı ve uygulama açısından  Iowa' da  söz konusu olan çocuk 

istismar ile ilgili çocuk koruma programı  başlığı altında bazı bilgilere de gene  



ulaşabilmek mümkündür. (23)  Bu bilgilerin arasında ayrıca "Reporting Child 

Abuse - Iowa" başlığı altında bir raporlamaya yönelik  bir bilgi kaynağından da 

bahsedilmektedir.. Iowa yasalarına göre  mesleki kapasiteleri bağlamında  sosyal 

çalışmacılar , sağlık kuruluşlarının çalışanları, zihinsel sağlık uzmanları, okul 

çalışanları, madde bağımlılığı programları çalışanları, bakım hizmeti veren 

personel çalışanları, polis memurları ve diğerleri dahil bazı kimselere  ile  , 

şüphelenilen çocuk istismarını yirmi dört saat içerisinde İnsan (Hakları) 

Departmanı'na telefonla veya şahsen bir cevaplamada  söz konusudur. Bu yönde 

sorumlu birimli görüldüğü gibi  İnsani (hakları )  hizmetleri Bölümüne 

Departmanı'na  rapor verebilmektedir. Bu konuda linkler ile yasal düzenlemelere 

ulaşmakta mümkündür 

62. Bunların arasında raporlama ile ilgili süreci yansıtan bilgi ve düzenlemelerde 

yansımaktadır. Tanımlar  ile ilgili bilgilerde yansımaktadır.(23) Bu düzenlemede 

yaş sınırları dahil çocuğun istismarı ile ilgili davranış ve uygulamalar bu 

tanımlara da yansımaktadır. Tanımlar ile ilgili olarak örneğin çocukların 

istismarı/child abuse; Çocuğun bakımından sorumlu kişinin ihmali sonucu, 

bilinen geçmişinde olduğu belirtilmemiş bir yara veya kasti yaralama 

belitilmektedir (232.68/2/a). Ayrıca;  bir çocuğun bakımdan sorumlu  kişinin  

eylem ve ihmallerinden kaynaklanan  mental (akıl, zeka, ruhsal) veya psikolojik 

kapasitesine karşı bir mental yaralanma, çocuğun normal performans serüveni 

ve davranışları içinde gözlemlenebilen ve önemli bir bozulma ile kanıtlanması   

tanımlamada yer almaktadır. Eğer bir bozukluk söz konusu olduğunda  bölümde 

tanımlandığı üzere ruhsatlı/lisanslı bir doktor veya uzman bir mental sağlık 

uzmanı tarafından teşhis edilip doğrulanması gerekmektedir (232.68/ 2.b). 

63. Bu tanımlar arasında "child protection worker / çocuk koruma çalışmacı"/ 

şeklinde bir yetki ve görevde  söz konusu olup  bölüm tarafından, çocuk 

istismarı raporuna yanıt olarak bir değerlendirme yapmak üzere görevlendirilen 

bir kişi anlamına da  gelmektedir.(232.68/2A) "Interview / Görüşme" ise 

çocuğun korunması için gerekli bilginin edinilmesi amacıyla çocuk koruma 

çalışmacısı ile çocuk arasında yapılan sözlü görüşmeye denir. Çocuk koruma  

çalışmacısı tacizin gözle görülür kanıtını kayda geçirmesine engel olunamaz 

şeklinde de bir bilgi ayrıca yer almaktadır (232.68/3.a).  Ayrıca "observation / 

gözlem" çocuk koruma çalışmacısı dört yaşından küçük çocuğa cinsel organ ve 

cinsel organ çevresindeki kıllar haricinde sadece vücudu ile sınırlı kalmak 

kaydıyla doğrudan gözle denetim yapmasıdır. “Gözlem” ayrıca çocuk koruma 

çalışmacının dört yaş ve üstü çocuğa dokunmaksızın ve elbisesinin hiçbir 

parçasını çıkarmadan, ebeveynleri, vasisi ya da velisinin rızası olmaksızın 

doğrudan gözle denetim yapmasıdır. Taciz, çocuğun gönüllü olarak elbisesinin 

bir parçasının çıkarılması ile gerçekleşmişse çocuk koruma çalışmacı tarafından 

tacizin gözle görülür kanıtını kayda geçirmesine engel olunamaz. Bununla 

beraber çocuğun ebeveyni veya velisinin rızası, ya da tek taraflı bir mahkeme 



emri öncelikli olarak temin edilebilirse “gözlem”   cinsel organ ve cinsel organ 

etrafındaki kıllar hariç çocuğun çıplak vücudunun gözlenmesini de kapsayabilir 

(232.68/3.b). 

64. Bu düzenlemeler arasında zorunlu ve izinli raporlama konusundaki yetki ve 

eğitim ile ilgili düzenlemeler yer verilmektedir. 232.69  Mandatory and 

permissive reporters--training required (23). Bu alt bölümde sayılan kişilerin 

sınıfları, çocuk istismarı vakaları için, yirmi dört saat içinde ve Bölüm 232.70'de 

belirtildiği şekilde bir rapordan bahsedilmektedir. Buna ek olarak, bu alt 

bölümde sıralanan kişilerin sınıfları, on iki yaşın altındaki bir çocuğun istismar 

edildiği konusunda bir rapor hazırlanırken ve on iki yaş ve üstü, tanımlanacak 

bir çocuğun kötüye kullanılması içinde rapor hazırlanabilir. İstismarın, çocuğun 

bakımından sorumlu olan bir kişi dışındaki bir kişinin eylemlerinden veya 

ihmallerinden kaynaklanması dışında 232.68, 2. fıkranın "c" veya "e" no'lu 

paragrafına göre çocuk istismarı olarak da tanımlanabilir. Buna bağlı olarak 

mesleki uygulama kapsamında her çocuğu muayene eden, muayene eden veya 

muamele eden ve çocuğun istismar edildiğine makul ölçüde inanan her sağlık 

uygulayıcısı öne çıkmaktadır. (Bölüm 139A.30 uyarınca olmasa dahi) Bu 

hüküm bir çocuğa cinsel yolla bulaşan bir hastalık bulaştığını teyit eden bir bilgi 

alan bir sağlık uygulayıcı için geçerlidir.   Mesleki uygulama ya da istihdam 

sorumlulukları kapsamında bir çocuğa bakan, görüşen, mütalaa eden veya 

muamele eden ve bir çocuğun kötüye kullanıldığını makul şekilde düşünülen 

serbest çalışan sosyal çalışmacılar dahil, psikologlar da bu raporla kapsamında 

olup  aşağıda eğitime yönelik düzenlemelere de ayrıca yer verilmektedir. Ayrıca 

 "Reporting procedure" başlığı altında raporlamaya yönelik süreçleri ele alan 

düzenlemelere de yer verilmektedir ( 23 ). 

65. Gene bu bilgiler bağlamında  Iowa'da çocukların cinsel istismarı ile ilgili 

önleyici ve bilgilendirmeyi içeren   kurumlarda söz konusu olup bu web sayfası 

da onlardan birisidir (24). Bunların arasında önleyici ve bilgilendirmeye yönelik 

bilgiler arasında örneğin "shaken baby syndrome / sarsılmış bebek sendromu" 

gibi özel sorunlara da ayrıca yer verilmektedir. Önleyicilik bağlamında ayrıca 

savunuculuk boyutuda ayrıca ele alınmaktadır. Savunuculuk ve avukatlık 

hizmeti  bağlamında ise yasama organları, çocukları koruyan ve bunlara yatırım 

yapan politikalar oluşturma da önemli bir rol oynadığı da görülmektedir.. Bu 

nedenle, yasama oturumunda ve eyalet başkentinde tutarlı bir  etkiye sahip 

olduğu vede çocuk istismarını önlemeye odaklanan yasalar, politikalar ve 

programlar için devlet seviyesinde savunuculuk yapıldığı da görülmektedir. 

Prof. Dr. Resmiye Oral 

66. Iowa eyaleti bağlamında çocukların istismarına yönelik Iowa Üniversitesi 

Çocuk Hastanesinde yer alan çocuk koruma programı bağlamında  raporlama 



dahil  tıp açısından disiplinlerarası bir ilişki ön plana çıkarken aile de dahil  

sosyal hizmet açısından   diğer disiplin ile ilgili bir ilişki de bir hastane 

uygulaması açısından öne çıkmaktadır. Gene  sağlık,sosyal hizmet,eğitim dahil 

bu yönde  kurumsal yapı ve düzenlemelerde söz konusu olup hastanede ki 

uygulamada raporlama ve  gerekli müdahaleleri de içeren uygulamalar da bu 

düzenlemelerin kapsamında  olduğu da görülmektedir. Özellikle bebek dahil bir 

raporlamayı ve aileyi de içeren  sosyal hizmet içinde geçerli düzenleme 

bağlamında yer alınan bu programının sorumlusu Prof. Dr. Resmiye Oral'ın hem 

ABD de hemde Türkiye de de bazı bilgi ,görüş ve deneyimleri  İnternet 

ortamında görüldüğü gibi yansımaktadır. Bunlardan birisi Iowa Üniversitesi 

Uluslarası Programda yayımlanmaktadır. Iowa Üniversitesinin 26-28 Mart 2014 

tarihli  Provost Global Foruma katılan   Prof.Dr.R.Oral ,  "Çocuk Koruma; 

Küresel sorumluluk" başlıklı çalışması ile de ayrıca  yer almaktadır (25). Bu 

çalışmada tarihsel süreç kısaca yansıtılırken aynı zamanda Prof. Dr. R. Oral'ın 

eğitim dahil Türkiye'ye uzanan bir süreci ve kariyeri de  yansıtılmaktadır. Bu 

bilgilerin arasında  Türkiye'deki meslektaşlarıyla birlikte çalıştığını ve  büyük 

bir ulusal işbirliğini yaptığını da yansıtmaktadır. Türkiye de , hastane tabanlı 

multidisipliner ekiplerin sayısı 30 ekibi aşmıştır.. Buna ek olarak, hükumete 

ulaşabilmiş. Meclise, çocuk koruma merkezi yapısının multidisipliner, kurumlar 

arası işbirliği modelinden bahsedilmektedir., İstismar edilen çocukların 

Türkiye'de insani, rehabilitatif bir şekilde nasıl yönetilebileceğinin devrimsel 

olarak anlamalarına yardımcı olunması için olumlu bir etkinin  söz konusu 

olduğu da belirtilmektedir. Bu nedenle, son beş yılın çalışmaları sonucunda, 

çocuk koruma merkezi modeli Türk hükumetinin benimsediği bir model olarak 

onaylanmıştır. Böylece Iowa'daki benzer bir modelden de bahsedilmektedir..  28 

ilde 29 çocuk koruma merkezinin bulunduğu bir ağ genişletilmiş; bunların 12'si 

de zaten kurulmuş. Ülkede yapılması gereken çok şey olduğu da 

vurgulanmaktadır. Bu model çalışma sonucunda, Ankara'daki ilk çocuk koruma 

merkezi bu çalışma ile başlamış.  ABD'deki 700'den fazla benzer merkezi 

finanse eden ABD'deki Ulusal Çocuk Birliği İttifakı'nın onur üyesi Teresa 

Huizar desteği de ayrıca belirtilmektedir. Bu çalışma Türkiye'nin yanı sıra 

Portekiz'e, Pakistan'a ve Yunanistan'a da uzanmış olduğu da anlaşılmaktadır. 

67. Ayrıca bu konferans bağlamında ""Çocuk Korumasında Uluslararası 

Sistemler: Iowa Üniversitesi'nden Türkiye'ye ve Ötesine ..."dir şeklinde bir 

bilgide yer almaktadır (26). Türkiye ile ilgili bazı bilgilere de ayrıca yer 

verilmektedir. Çocuk Koruma Programı liderliğiyle Türkiye'deki çok sayıda 

üniversite, Sağlık Bakanlıkları, Adalet, Eğitim, İçişleri ve Sosyal Hizmetler ve 

sivil toplum örgütleri gibi çok sayıda bakanlık arasındaki işbirliği bu çalışmada 

özetlenmiştir.. Türkiye'de çocukların korunması için kurulan sistemlerin olumlu 

sonuçları Portekiz, Yunanistan, Pakistan ve Kolombiya gibi diğer ülkelere de 

yaygınlaştırıldığından da bahsedilmektedir. Universite dahil geniş bir desteğin 

alındığı da açıklanmaktadır. 



68. Diğer bilgiler ise gene  şu şekilde yansımaktadır. "MD Resmiye Oral, çocuk 

istismarı pediatri kurulu sertifikalı bir uzman olan pediatrist profesörüdür. O 

Ohio-Devlet Üniversitesinde çocuk istismarı çocuk psikiyatrisi ekibini 

tamamladı ve halen Iowa Çocuk Hastanesi, Iowa City, Iowa'daki Çocuk Koruma 

Programı direktörü olarak çalışmaktadır. Çocuk İstismarı ve İhmalinde çok 

sayıda makale yayınladı. 1993 yılında çocuk istismarı ve ihmali ile uğraşmaya 

başladı ve menşei olan Türkiye'deki ilk multidisipliner çocuk istismarı ve ihmal 

takibi kurdu. Türk doktorları için çocuk istismarı konusunda bir kitap ve üç 

kitap fasılları yazdı. Ohio State Üniversitesi tarafından fiziksel ve cinsel istismar 

üzerine yayınlanan iki eğitim setine de ortak yazardır. İlgi alanları, çocuk 

istismarını ve ihmalini, uyuşturucu tükenmekte olan çocukları, sarsılmış bebek 

sendromunu ve ölümle sonuçlanan kötüye kullanımın şiddetli ve genelde geri 

döndürülemez sonuçlarını önlemek için çocuk istismarıyla erken müdahale için 

uluslararası sistemleri öne çıkarmaktadır.. Bunu yapmak için, kötüye 

kullanımının ince bulgularının tanınmasının son derece önem taşıdığına 

inanmaktadır. Çocuk istismarı ile ilgili tüm profesyonellerin eğitimini gerektirir. 

Çocuk istismarı ve bölgesel, ulusal ve uluslararası izleyicilere istismar 

konusunda konusunda tıbbi ve tıbbi olmayan profesyonel kitlelere yılda 50-60 

ders vermektedir." 

69. Ayrıca sarsılmış bebek sendromu ile ilgi bir bilgi de ek olarak yansımaktadır  

(27). Iowa'dan yansıtılan bu habere göre bir yargıç  tarafından yeni doğan bir 

bebeği sarsmaktan ve yaralamaktan suçlu bulunmadığı haberleştirilmiştir. 

Kısaca görüldüğü gibi  beyin ve kemiklere diğer tıbbi durumlar neden olmuş 

olabileceği  3 haftalık bir bebeğin istismarının savcılık açısından  kanıtlamak 

iddiası da bu yargılamada   başarısız olunmuştur. Savcılık , çocuk koruma 

programının direktörü ve sarsılmış bebek sendromu uzmanı olan UIHC çocuk 

doktoru Resmiye Oral'ın, muhtemel sebepleri  araştırmadığı gibi bir  durumda 

ortaya çıkmaktadır. Savunma avukatının bu yönde ki önemi de  bu açıdan ayrı 

bir önemdedir. 

70. Diğer taraftan söz konusu olan model bağlamında Prof. Dr. Oral'ın 

Türkiye'de çeşitli konuşmaları da söz konudur. 2.6.2011 tarihinde Trabzon da 

söz konusu olan konuşmaya ulaşmakta mümkündür (28). Türkiye'deki uygulama 

ve sorunlarına da yansıyan bu konuşmada ÇİM ile ilgili bazı bilgilerde 

yansımaktadır. Bu yansıyan bilgiler arasında ise ÇİM uygulamasında yer alan 

sosyal hizmet uzmanları ile ilgili uygulamada  özellikle yansıtılmaktadır "ÇİM 

modelinde Cumhuriyet Savcısı, Polis, Sosyal Hizmet Uzmanı bu sistemin içinde 

yer almaktadır. Çocuk ÇİM’e geldiğinde, ailenin psiko-sosyal değerlendirmesi 

yapıldığında, Sosyal Hizmet Uzmanı bu ailenin zaaflarını, güçlü yönlerini, ne 

yapılması gerektiğini anında öğrenmiş olacaktır. Savcı bey de gözleme 

odasından adli görüşmenin yapılmasını izler ve hatta kontrol eder, gereken 

soruların sorulmasını sağlar. Sonunda adli görüşmeciyle Savcı Bey birlikte 



raporu dikte ederler, savcı ve diğer personel imzalarını atar. Böylece Savcı 

Bey’in elinde ayrıntılı ve gerçeğe en yakın olan ifade tutanağı bulunmuş olur. 

Çünkü adli görüşmeciler ileri derecede eğitilmiş donanımlı personel olacaktır. 

Bu işin özgün tekniklerini öğrenmiş olan personel olacaktır. Adli görüşme 

bittikten sonra çocuğun hem adli muayenesi, hem de gerçek muayenesi 

yapılarak, tıbbi rapor da Savcı Bey’e teslim edilecektir. Savcı Bey de UYAP 

Sistemi ile entegre edilmiş bir bilgisayar yardımıyla yazdırdığı ifade tutanağını, 

muayene raporlarını kendi sistemine işleyerek ceza ve koruma davası 

açabilecektir."  

71. Dolayısı ile görüleceği gibi Iowa'daki uygulamayı Türkiye de ÇİM modeline  

uyarlarken özel bir eğitime dayalı donanım ve sağlık iyileştirme kapsamında yer 

alan bir sosyal hizmet uzmanı /sosyal çalışmacı dahil adli görüşmeci gibi ek bir 

görev ile bir ifade tutağını düzenlemeye yönelik bu uygulama gayet açık bir 

şekilde özetlemektedir.   Hekim,hemşire,psikolog ve sosyal hizmet uzmanının 

ifade alması aracılığı ile  "savcı bey" tarafından  gözleme odasından izlenip ve 

hatta kontrol edildiği , gereken soruların sorulmasının da bahsedilmektedir.  

Iowa da söz konusu olan bu uygulamanın Portekiz, Pakistan ve Kolombiya ya 

kadar yaygınlaştığı  böyle  benzer bir uygulamada iddia edilmektedir. Zabit 

katibi yerine adli görüşmeci ile "savcı bey" in  birlikte raporun dikte ettirildiği 

vede vekiller dahil  diğer personelin imzalarının atıldığı benzer  bir ifade 

tutanağı da Prof. Dr. Oral'ın katkıları ile oluşmaktadır.  Böylece Iowa'da benzer 

olduğu gibi  "savcı bey"’in elinde ayrıntılı ve gerçeğe en yakın olan ifade 

tutanağının bulunmuş olunması da  bahsedilmektedir. Böylece ve öncelikle tıp 

açısından eksik olan disiplinlerarası bir ilişkinin ötesinde adli açıdan çocuklar 

için bir ifade alma yöntemi vede eğitim programı da  öne çıkmaktadır. Bu arada 

yapılan konuşmalara göre de  Iowa'daki uygulama açısından bir farklılık 

olmadığı gibi Prof. Dr. R. Oral açısından böyle bir başarı TBMM ortamı da 

dahil duyurulmaktadır.  

72. Rapor ve bu yayınlanan bilgiler ile Iowa da ki Üniversitesi hastanesinde  

Çocuk Koruma Programında ki uygulamalar vede     sosyal çalışmacı  dahil 

benzer bir uygulamanın bu açıdan söz konusu olması ve Prof. Dr. R. Oral' dahil  

Iowa 'da ki  bir savcının dikte edilmesi ile benzer  bir raporlama ve yöntemde de 

bu şekilde söz konusu olabilmektedir. Iowa da söz konusu olan habere göre de 

Bölge Savcısı tarafından dikte edildiği bir uygulama da bu arada söz konusu 

olabilmektedir. Hastane ve programda ki  ekipte yer alan aile terapist ve travma 

konusunda eğitim almış bağımsız nitelikteki bir sosyal çalışmacı içinde savcılık 

tarafından dikte edilmiş bir raporlama ve ifade tutanağı gibi benzer bir 

düzenleme için ayrıca  geçerli bir durumda bu açıklamalar ile   ortaya 

çıkabilmektedir..Ancak Iowa hastanesinde yer  alan Çocuk Koruma Programı 

için yansıyan bilgiler vede gene Iowa eyaleti bağlamında öngörülen yasal 

düzenlemeler değerlendirildiğinde ise çocuk istismarı ile ilgili olarak  



görev,işlev ve raporlama açısından bazı çelişkiler de ortaya çıkabilmektedir. 

Yasal düzenlemeler ele alındığında ise özellikle ve gözlem dahil gerektiğinde 

yazılı ve /veya sözlü bilgileri de içerebilecek tıp,sosyal hizmetler dahil  

mesleksel bir teknik raporlama görüldüğü gibi söz konusudur. Koruma boyutu 

ise ayrı  bir önceliktir. Savcı ile birlikte bir  ifade tutanağı gibi bir işlev ve 

göreve ise bu bilgiler arasında rast gelinmemektedir. Sosyal hizmet dahil 

koruma açısından ise yoğun ve açık bir kurumsal yapı ve  işbirliği ise ayrı bir 

önemdedir.  Iowa'daki bebek ile ilgili haberde aslında mesleksel bir raporlamayı 

ve oluşabilecek hukuksal sorunu da  yansıtabilmektedir. Aynı zamanda bebek 

dahil bir yaş sınırlama ve bir yetkinlikte  düzenlemelerde gayet açıktır.  

73. Türkiye de yaşanılan disiplinlerarası sorunun bu açıdan giderilmesi vede 

çocukların örselenmemesi amacıyla Iowa'da  geleneğe dayalı bir çocuk 

hastanesinde tıp açısından disiplinlerarası ilişkinin öne çıktığı böyle bir model 

ve başarının  TBMM de de doğrulanmış olunması bu bilgilerin önemi daha da 

arttırmaktadır. İfade almanın ötesinde doğrultmayı ve  bir ölçeği de içeren 256 

saatlik bir eğitim programı da açıklandığı kadarı ile de diğer  bir başarıdır. 

Başbakanlık genelgesiyle adli görüşmeciler gibi mesleksel bir yetkinin ötesinde 

bir ordu da böylece oluşmuştur. Hekimler dahil  bir raporlamanın ötesinde  

savcılar tarafından hem dikte ettirmek hemde  bir yalan makinesi gibi benzer bir 

işlevin görülmesi ise Iowa'daki uygulama vede  bu model açısından  bir 

farklılaşmaya ise  ayrıca bir neden olabilmektedir. Diğer taraftan ABD de FBI 

veya CIA açısından da yalan makinesine benzer bir yöntemin böyle bir 

kazanımın olması diğer bir başarı iken böyle bir patentin  yaygınlaşması ise hala 

ve henüz  bilin(e)memektedir. Bu gibi özgün durumlar da ortaya çıktığı için bu 

durumu daha iyi anlayabilmek aynı zamanda  ek bir bilgi ve yanıtlar için de  bir 

öncelik olabilmektedir. 

74. Ancak Iowa'daki çocuk koruma programında yer alan sosyal çalışmacının 

savcı tarafından dikte edilmesi gibi benzer  bir aracılığın söz konusu olması;  

özellikle de mesleksel bir savunuculuk boyutu ve de çocuk hastanesindeki görev 

ve işlevi açısından bir  çelişki de bu arada  açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.  . 

Hem ABD deki sosyal hizmet bilimi hemde  savunuculuğun oldukça ön planda 

olunduğu mesleksel sorumluluk vede Iowa eyaletinde ki yasal düzenlemeler  bu 

çelişkiyi daha da artırmaktadır. Dolayısı ile Iowa'daki model ile sosyal hizmet 

uzmanı / sosyal çalışmacının yer aldığı ÇİM modeli arasında bir örtüşmeyi 

görebilmek bu açıdan mümkün ol(a)mamaktadır. Sadece Türkiye ye ve Prof. Dr. 

Oral açısından özgü bir uygulama/model tıp değil  sosyal hizmet açısından söz 

konusudur. Sosyal hizmet bilimini ve uygulamayı  da birlikte ele almak ise bilim 

ve teknik açısından  ek sorunlara da doğal olarak neden olabilir. Disiplinlerarası 

yaşanılan sorunun giderilmesi amacıyla hekimlerin de savcılık tarafında dikte 

edilmesi sonucu mesleksel bir yetki aşımı gibi tıp açısından da bu özgünlüğün  

ayrıca ele alınması bir uygunluk  açısından da ayrıca gerekmektedir. Bu durum 



sadece tıp ve sosyal hizmet açısından da değil aynı zamanda ÇİM 

uygulamasında yer alan avukatlık hizmetinin ve bir uygunluğunun da ayrıca 

aranması bu bilgiler içinde de bir neden olmalıdır. Ama en önemlisi 256 saatlik  

başarılı bir eğitim programının ortada söz konusu iken vede savcıların hala 

çocuklarla görüşme konusunda bir ehliyete sahip olmaması ve  mağdur 

çocukların bu şekilde ifade almalarına yönelik sosyal hizmet uzmanları/sosyal 

çalışmacılar ile yapılan bu aracılığın  başta Avrupa Sosyal Şartının 14 inci  

maddesi açısından bir uygunluğun aranması ise temel bir neden olmaktadır. 

Başbakanlık genelgesi ile yasal açıdan bir karşılığı olmayan ve oluşan 

mağduriyetler bağlamında kırk katır mı kırk satır mı gibi bir çaresizliğe itilmiş  

böyle  uygulamanın  mağdur çocuklar açısından ayrıca mutlaka ele alınması 

hem hukuksal hemde sosyal hizmet açısından bu  savunuculuk boyutunu da öne 

taşımaktadır. 
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