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ÖNSÖZ 

 
Çocuk ihmalinin ve istismarının önlenmesi çalışmalarında “Eskişehir Modeli” olma 

yolunda attığımız büyük adımlardan biri olan Yerel Düzeyde Çocuk İstismarını Ve İhmalini 

Önleme Çalıştayının üçüncüsünü düzenlemenin ve gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

4-6 Mart 2014 tarihinde birincisini,  31 Mart – 3 Nisan 2015 tarihlerinde ikincisini 

gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızın bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdik. 

Çalıştaylarımızda temel noktamız: Çocuk ihmali ve istismarını önleme konusunda 

bütüncül yaklaşımın öneminin vazgeçilmezliğidir. Bu nedenle çalıştaylarımızda özellikle 

dikkat ettiğimiz noktalardan biri, tüm paydaşların katılımıdır. İlk çalıştayın sonucu 

gerçekleşen protokol ve stratejik il eylem planı ile ilimizde çocuk odaklı çalışan ve çocukla 

temas eden tüm kurum/kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak adına önemli bir adım attık. 

Atılan bu adımdan sonra tüm kurum/kuruluşlar üzerine düşen görevleri özenle 

gerçekleştirmeye başladı. Bu süreçte 10 - 11 -  12 ve 19.02.2015 tarihinde “Çocuk İhmal ve 

İstismarı Eskişehir İli Uygulama Yönergesi’ni hazırlamak ve düzenlemek amacıyla bir 

çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayda uygulama yönergesi hazırlanıp Valiliğe sunuldu ve 

emre dönüştürülüp paydaş kurumların tüm personellerine tebliğ edildi. Böylece bütüncül 

yaklaşım içinde tüm kurum ve kuruluşların görevleri ve yetki alanları ve vaka yönetiminde 

izlenecek adımlar belirlenmiş oldu. Komisyon olarak çalışmalarımızı sürdürürken yaptığımız 

ilçe ziyaretlerinde çalışmaların ilçeler düzeyinde çok yaygın olmadığını ve ilçelere 
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ulaşmadığını gördük. İlçelerde durumu belirlemek, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri 

geliştirmek amacıyla çalıştay yapma kararı aldık. Her ilçe için ilerleyen süreçlerde ayrı ayrı 

çalıştaylar planlıyoruz. Çünkü her ilçenin kendi yapısı, kendi dinamikleri ve kendine özgü 

özellikleri var ve bu yapı sorunları ve önerileri belirliyor. Bu nedenle 30-31 Mart 2016 

tarihleri arasında “Çocuk Odaklı Çalışan Kurumlar Çalıştayı – Günyüzü” çalıştayı 

gerçekleştirildi. Böylece çalışmaların sadece il merkezinde değil ilçelerde de bilinmesi ve 

yaygınlaştırılması sağlanmış oldu. 

21 kurum/kuruluş ile başlayan süreçte şu anda 28 kurum/kuruluş ile devam ediyoruz.  

2014 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz “Yerel Düzeyde Çocuk İstismarını Ve İhmalini 

Önleme Çalıştayı-1”de okul, ev içi ve kurumda (cezaevindeki çocuklar tartışma gruplarının 

kapsamı dışında tutularak sadece yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar) çocuk istismarı ve 

ihmalinin önlenmesi ele alınırken; 2015 yılında ikincisini gerçekleştirdiğimiz “Yerel Düzeyde 

Çocuk İstismarını Ve İhmalini Önleme Çalıştayı-2”de adalet sisteminde çocuk ve mevsimlik 

tarım işçisi çocukları ve yaşadıkları sorunlar ele alındı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen çalıştayda 

sanal ortamlarda çocuk ihmalinin ve istismarının önlenmesi konusu ele alındı. Bu yılki 

çalıştay, çocukların ve velilerin katılımını ve bütünlüğü sağlamak, çocukları anlamak adına 

önemli bir adımdı. Bütünün önemli bir parçası olan çocukları ve aileleri sürece dahil etmek 

beklentilerini ve ihtiyaçlarını öğrenmek açısından iyi bir deneyim oldu. 

 

 

 Üçüncüsü düzenlenen çalıştay; Eskişehir Valiliği ve Eskişehir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ortaklığında, Eskişehir Atayurt Okulları’nın ve Eksi 25 Derneği’nin desteğiyle 31 

Mayıs – 2 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleşti. Çalıştayda sanal ortamlarda çocuk ihmalinin 

ve istismarının önlenmesi ele alındı. Çalıştayın ilk gününde konu ile ilgili çalışan alan 

uzmanlarının bilgilendirmesi yapılırken, ikinci gün tartışma gruplarında sorunlar ve çözüm 

önerileri görüşüldü. Çalıştayın son gününde ise grup raporlarının sunumu ve tüm 

kurum/kuruluşların protokol kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar ele alındı.  

  

 Çalıştayın düzenlenme ve gerçekleştirme sürecinde bizi yüreklendiren Sayın Valimiz 

Güngör Azim Tuna’ya, İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Komisyon Başkanımız Sayın Necmi 

Özen’e çocukların üstün yararını gözeterek yapılan her türlü çalışmayı destekledikleri için 

teşekkür ederiz. Çalıştay sürecindeki uzman desteği için Eksi 25 Derneğine, Çalıştayın 

düzenlenmesi ve kitabın basım sürecinde desteğinden dolayı Eskişehir Atayurt Okullarına 

teşekkür ederiz. 
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Valiliğimizin himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği ve Atayurt 

Okulları ile Eksi 25 Derneği’nin desteklediği “Yerel Düzeyde Çocuk İhmalini ve İstismarını 

Önleme Çalıştayı”  üçüncüsü31 Mayıs- 2 Haziran 2016 ‘da düzenlendi. 

Kolayca güven duydukları, korkutulabildikleri ve kandırılabildikleri için istismara çok 

açık olan gözümüzün nuru çocuklarımızı korumak adına atılması gereken ilk adım, bu konuyu 

gündemimize taşıyıp konuşmaktır. Eğer konuşmazsak yok saymış, görmezden gelmiş oluruz. 

Elbette konuşmak bu ciddi sorunu çözmeye yetmeyecektir. Ancak nitelikli bir konuşma 

başarılmadan da doğru bir çözüm stratejisi belirlemek mümkün olamaz. Nitelikli bir konuşma 

ise bizim bu çalıştayda başardığımız gibi konuya taraf olan bilim insanlarının, ilgili resmi 

kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve eğitim kurumlarının tamamının bir araya 

gelmesiyle ancak mümkün olabilir. Biz bu çalıştayda bu niteliği ve gerekli samimiyeti 

gösterebildik. 

Toplumun her kesimini etkileyen çocuk ihmali ve istismarını önleme çalışmalarının 

yerel düzeyde gerçekleşmesi ve spesifik olarak ele alınması son derece önemlidir. Bu 

kapsamda “Yerel Düzeyde Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Çalıştayı” inanıyoruz ki 

sonuçları itibariyle konuyla ilgili etkili iş birliklerinin geleceği açısından son derece önemli 

kazanımlar barındırmaktadır. Çünkü bu konu sadece bir ya da birkaç kurumun üstesinden 
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gelebileceği bir sorun değildir; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları dâhil olmak üzere 

toplumun her kesiminin ve istisnasız her vicdan sahibinin sorumlulukları vardır. 

Küresel bir sorun olan çocuk ihmali ve istismarı, yerel düzeyde ve alt başlıklarla ele 

alındığında sorunun içeriğine yönelik çözüm önerileri daha isabetli olacaktır. Bu çerçevede 

“sanal ortamda çocuk güvenliği” acilen ele alınması gereken bir konudur ve çalıştayın 

sonuçları da bu hususta yerel düzeydeki önlemlerin mahiyetine şekil ve yön verecektir. 

“Yerel Düzeyde Çocuk İhmalinin ve İstismarının Önlenmesi Stratejik İl Eylem Planı 

Uygulama İşbirliği Protokolü’nü imzalamış 25 kamu kurum ve kuruluşu, Üniversite, Yerel 

Yönetim ve Sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı çalıştay, 3 gün boyunca devam etmiştir. 

Ayrıca çalıştayın paydaşı olan Eksi 25 Derneği’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

Toplumumuzun bütün katmanlarının bu sorunun peşini bırakmamasını içtenlikle umut 

ediyorum. Dilerim bu konudaki hassasiyet artarak devam eder ve bu tür Çalıştaylar gerekli 

olmaktan çıkar.                           

 

 

 
GÜNGÖR AZİM TUNA 

ESKİŞEHİR VALİSİ 
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Eskişehir Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün düzenlediği ve 

Atayurt Okulları ile Eksi 25 Derneği’nin desteklediği “Yerel Düzeyde Çocuk İhmalini ve 

İstismarını Önleme Çalıştayının üçüncüsünü 2016 yılında başarı ile gerçekleştirdik.  

On sekiz yaşına kadar her bireyin çocuk olarak kabul edildiği hepimiz tarafından 

bilinmektedir. Ülkemizin nüfusuna oranı düşünüldüğünde sağlıkla büyüyen çocuklar 

yetiştirmenin, geleceğin inşası noktasında büyük önem taşıdığı görülmektedir. Çocuklarla 

ilgili uygulamalarda onların yararlarını düşünmek zorunda olduğumuz unutulmamalı,  hayatın 

her alanında çocukların bulunduğu kabul edilmeli ve bu bilinçle doğru adımlar atılmalıdır. 

Geleceğimizin mirası olan çocuklarımız çok değerlidir. Onlara gereken ilgiyi ve 

merhameti göstermeye çalışalım. Çünkü amacımız çocuklarımızı kaybetmek değil, 

kazanmaktır. Bu bilinçle yola çıktık. Çocuk ihmali ve istismarı ile ilgili olarak 

sorumluluklarını yerine getirme konusunda her kim zafiyet gösterirse bunun utancının altında 

ezilip kalacaktır. Burada yapılan her şey bizi bu utançtan kurtarmaya yöneliktir. Ortak 

gayemiz çocuklarımızın mutlu ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak olmalıdır. 

Çocuk Koruma Sistemimiz incelendiğinde bütüncül yaklaşımı barındırması dikkat 

çekmektedir. Çocuk Koruma Sistemi içerisinde değerlendirilen her bir çocuk için yapılan 

çalışmalar bütünlük içermektedir. Çocukla temas eden tüm kurum ve kuruluşlar ile ilgili kişi 
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ve birimlerin koordineli şekilde birlikte hareket etmesi gerekmektedir. “Yerel Düzeyde Çocuk 

İhmalinin ve İstismarının Önlenmesi Stratejik İl Eylem Planı Uygulama İşbirliği Protokolü’nü 

imzalamış 27 kamu kurum ve kuruluşu, Üniversiteler, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum 

Kuruluşları temsilcileri büyük bir titizlikle 3 gün boyunca bu çalıştayda özverili bir şekilde 

çalışmışlardır.  

Çalıştay sonuç raporlarının ne kadar hassas bir şekilde hazırlandığını bizzat biliyorum. 

Bu sene gerçekleşen çalıştayda sanal ortamlarda çocuk ihmali, istismarı ve önlenmesi ele 

alındı. Yerelde yapılan ve yapılacak olan bu çalışmaları da en kısa sürede hayata 

geçireceğimizi burada belirtmek isterim. 

Bu çalıştayın gerçekleşmesinde Çalıştayı himayesine alan Eskişehir Valiliği’ne, 

Çalıştayı düzenleyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme 

Komisyonunda üstün bir gayret gösteren değerli çalışma arkadaşlarıma, Çalıştayı destekleyen 

Atayurt Okulları ve Eksi 25 Derneği’ne teşekkür ederiz. Çalıştaya katılıp desteklerini ve 

fikirlerini sunan tüm kurum kuruluş ve temsilcilerine şahsım, kurumum, bu çalışmaların hepsi 

kendileri için yapılan değerli öğrencilerim ve öğretmenlerim adına teşekkür ediyorum. 

Bu çalıştayla hedeflediğimiz bütün güzel şeylerle paralellik arz eden insanlığın 

gösterdiği bütün çabaların tehlike altındaki çocukları korumak için yeterli olmasını gönülden 

temenni ediyorum.  

NECMİ ÖZEN 
ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
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Değerli Misafirlerimiz; 

  Çocuğa yönelik her türlü istismar ve ihmal konusu ne kadar görmezden gelinse de ne 

yazık ki insanlığın kanayan bir yarasıdır. Toplumun en masum kesimi olan çocuklarımızı 

korumak ve bilinçlendirmek başta anne, babalar ve biz eğitimciler olmak üzere hepimizin asli 

görevidir.   

 Okulumuzda, birbirinden değerli katılımcılarla, çocuk ihmal ve istismarına “Dur” 

demek için özverili çalışmaların gerçekleştirildiği bir çalıştay düzenlenmiştir. Birçok kurum 

ve kuruluşun katılmış olduğu bu çalıştaya ev sahipliği yapmış olmaktan gurur duymaktayım. 

Bundan sonrada her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim. Son derce hassas olan 

bu konudaki gayretleriniz için hepinize teşekkür ediyor, sizlere saygı ve sevgilerimi 

sunuyorum.    

         M.FEVZİ YALÇIN 

ATAYURT OKULLARI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
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Gülnaz TÜMKAYA Eksi 25 Derneği 

Gürbüz DÜZGÜN Mihalıççık Belediyesi 

H. Buket ÖZKAN İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Hanife KESER Eğitim Öğretimi Destekleme Derneği 

Harun CANITEZ Eksi25 Derneği  

Hasan BAŞYİĞİT Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Hasan Hayri ÇIRAK İl Müftülüğü 

Hikmet ERDOĞAN Atatürk Anadolu Lisesi 

Hikmet ERTÜRK Özel Atayurt Okulları Genel Müdürü 

Hikmet KARA Günyüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Hüseyin ÇAĞDAVUL 2 Eylül Ortaokulu 

Hüseyin RAMAZANOĞLU Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

Işıl KARACAK Muttalip Atatürk İlkokulu 

İlknur KARA Özel Atayurt Okulları 

İsmail DOĞRU Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Kürşad Önder CEYLAN Sarıcakaya İlçe Milli Eğitim Müdürü 

M. Tahsin ÇEKİÇ Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Mahir DOĞAN İKGV / Sosyal Çalışmacı 

Mehlika YAZGIÇ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 

Mehmet Ali İNCEEFE Bilgi Güvenliği Derneği 

Melek GÖKÇEN Özel Atayurt Okulları 

Melikşah KUMALAR İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Meltem DİNLEYİCİ Osmangazi Ün. 

Meltem TÜRKER Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

Meryem TURİNAY Öğretmen Esra Akkaya Anaokulu 

Metin ERKMEN İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Muhammet BÜYÜK İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Musa ÇETİN İl Emniyet Müdürlüğü/Siber Suçlar Şb. 

Musa KARADAŞ Cumhuriyet Anadolu Lisesi 

Mustafa ÖZDEMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Mutlu CANDAŞ Tepebaşı RAM 

Mürsel ÇETİN Odunpazarı RAM 

Müşerref ÇETİN Kamu Hastaneler Birliği Sekreterliği 

Nazmi AVCI Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Necati ERDAĞLI Odunpazarı İlçe Müftülüğü 

Necmi ÖZEN Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü 
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Nihal GÜLVERLER Türk Anneler Derneği 

Nihat ALTUNER Sami Sipahi Ortaokulu 

Nihat DEMİR Cumhuriyet Anadolu Lisesi 

Nilgün KILIÇ Meserret İnel İlkokulu 

Nilüfer ÇETİNTAŞ Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi 

Nilüfer KOŞARER İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Nuran YARDIMCI Radyo Televizyon Üst Kurulu 

Nuray ÖZEN İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Osman YETKİN Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Ömer YALÇINKAYA İl Emniyet Müdürlüğü/Çocuk Şube Md.lüğü 

Özden AKKAYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Özen ONURLU Korunmaya Muhtaç Kız Çocukları Derneği 

Özge KONAKÇI Tepebaşı Belediyesi 

Özgür ERALP Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı 

Özlem METE İKGV / Sosyal Çalışmacı 

Reyhan GÖCELİ Alpu Belediyesi 

Seda TOPÇU Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi  

Serdal ÖZDEMİR İl Emniyet Müdürlüğü/Çocuk Şube Md.lüğü 

Serendi Gülsen HAZIR Halk Sağlığı Müdürlüğü 

Serhan YAVUZER Eskişehir Valiliği Yazı İşleri Müdürü 

Serpil KILIÇ CEBECİ Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi 

Seviye KÖSE İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Sıla KISA Eskişehir Barosu 

Sultan KOŞMAZ Mehmet Gedik Ortaokulu 

Sultan Murat AYDIN Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 

Suzan BEYCAN Tepebaşı RAM 

Şahin ANTAKYALIOĞLU Çocuğun Ticari ve Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı Koor. 

Şengül ÖZALPAY Özel Atayurt Okulları 

Şenol CİRİT Günyüzü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 

Şenol DEMİRHAN MEB/ Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü 

Tolga BEKTAŞ İl Jandarma Komutanlığı 

Tuğba ALTINTAŞ 30 Ağustos Ortaokulu 

Tuğçe ŞİMŞEK Kamu Hastaneler Birliği Sekreterliği 

Tuncay DUR Özel Gelişim Koleji 

Türkay ASMA Eksi25 Derneği 

Ümit TÜRKAN Çifteler İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Yasemin TÜMKAYA KARAKAYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Yasin AYDIN Han İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Yavuz AKBULUT Anadolu Ün. 

Yelda ÇEVİRGEN İl Jandarma Komutanlığı 

Yelda HARMANKUYU Osman Gazi İlkokulu 
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YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İHMALİNİ VE İSTİSMARINI ÖNLEME 

ÇALIŞTAYI-III SONUÇ BİLDİRGESİ 

 

Çalıştay Tarihi   : 31.05.2016-02.06.2016 

Çalıştay Yeri      : Eskişehir Atayurt Okulları 

 

Eskişehir Valiliğinin himayesinde, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 

ve Atayurt Okulları ve Eksi 25 Derneği’nin desteğiyle 31 Mayıs- 2 Haziran 2016 tarihleri 

arasında Yerel Düzeyde Çocuk İstismarını Ve İhmalini Önleme Çalıştayı-3 başarı ile 

gerçekleştirildi.  Çalıştaya 77 kurum ve kuruluştan 120 Kişi katılmıştır. 

Açılış konuşmalarını, Atayurt okullar genel Müdürü Hikmet ERTÜRK,  İl Milli Eğitim 

Müdürü Necmi ÖZEN, Vali Yardımcısı Günhan YAZAR yapmışlardır.  

Çalıştay; “Sanal Ortamda Çocuk İstismarına Genel Bakış” başlıklı panel ile başladı. 

Başkanlığını Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sultan Murat AYDIN’ın yaptığı panelde 

Anadolu Ün. Bilgisayar Öğr.Tek. Eğt. ABD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI 

“Dijital Vatandaşlık Hemen Şimdi’’ konusunda; Anadolu Ün. Bilgisayar Öğr. Tek.  Eğt.  

ABD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz AKBULUT ise   “Siber Zorbalık” konusunda bilgi 

verdi. 

      ‘Mevzuat Ve Sanal Ortamda Çocuk İstismarı’ adlı ikinci Panelde;  İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı Özden AKKAYA başkanlık etti. Çocuğun Ticari ve Cinsel Sömürüyle Mücadele 

Ağı Koordinatörü Av. Şahin ANTAKYALIOĞLU,’ Online Ortamda Ticari Cinsel Sömürü’ 

konusunda; ÇAÇAv Çocuk alanında Çalışan Avukatlar Ağı adına Av. Özgür ERALP,  

“İnternet Ortamında Çocuk İstismarıyla İlgili Mevzuat ve Uygulamalar” konusunda bilgi 

verdi.  

       Sanal Ortamda Çocukların Güvenliği adlı 3. Panelde, Atayurt Okulları Genel Müdürü 

Hikmet ERTÜRK başkanlık etti. Panelde, Ankara Üni. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. Uz, 

Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği adına Dr. Seda TOPÇU  “İnternet Ortamında Mevcut 

Durum ve Çocukların Rehabilitasyonu” konusunda, ,  Bilgi Güvenliği Derneği adına Mehmet 

Ali İNCEEFE “Sayısal Gündem 2020 Çevrimiçi Çocuk İstismarını Önleme Çalışmaları” 

konusunda bilgi verdi. 
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Sanal Ortamda Çocuk İstismarının Önlenmesi İle İlgili Çalışmalar adlı son panelde, İl 

Milli Eğitim Müdürü Necmi ÖZEN başkanlık etti. Panelde Milli Eğitim Bakanlığı Özel 

Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü adına Şenol DEMİRHAN “Milli Eğitim Bakanlığının 

Yaptığı Çalışmalar” konusunda, RTUK adına Nuran YARDIMCI “Avrupa Konseyi 

Düzenlemeleri Kapsamında Dijital Ortamda Çocukların Hakları” konusunda bilgi verdi. 

Çalıştayın ikinci günü katılımcılar tartışma gruplarına ayrılmışlardır. Bu gruplar Prof. Dr. 

Ferhan ODABAŞI ve Yasemin TÜMKAYA KARAKAYA, moderatörlüğünde “Sanal 

Ortamda Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Eğitim Tartışma Grubu;  Nuran YARDIMCI 

ve Burak KARAKAYA’nın moderatörlüğünde “Sanal Ortamda Çocuk İhmalini ve İstismarını 

Önleme Diğer Kurumlar Tartışma Grubu; Av. Şahin ANTAKYALIOĞLU ve H. Buket 

ÖZKAN moderatörlüğünde “Sanal Ortamda Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Hukuk 

Tartışma Grubu;  çalışmalarını yürütmüşlerdir. 

Çalıştayın son günü 02.06. 2016 tarihinde kapanış toplantısında; 

Çalışma Grup sunumları Tuğba ALTINTAŞ, Sultan KOŞMAZ, Yelda 

HARMANKUYU tarafından Çalıştay sonucunda elde edilen raporlar sunuldu ve tüm 

katılımcılar tarafından onaylandı.  

Kapanış konuşmaları Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi ÖZEN, Atayurt Okulları 

Yönetim Kurulu Başkanı M. Fevzi YALÇIN, Eskişehir Valisi Güngör Azim TUNA 

tarafından gerçekleştirildi. 
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YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME ÇALIŞTAYI-III 

 
Çalıştay Tarihi   : 31.05.2016-02.06.2016 
Çalıştay Yeri      : Eskişehir Atayurt Okulları 

 
 

 ÇALIŞTAY PROGRAMI 
 
31 MAYIS 2016 
09:00 - 09:10 Açılış ve kayıt 

09:10 - 09:40 Açılış Konuşmaları 

09:40- 10:40 PANEL: SANAL ORTAMDA ÇOCUK İSTİSMARINA GENEL BAKIŞ 

PANEL BAŞKANI: Sultan Murat AYDIN, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 

09:40- 10:10   “Dijital Vatandaşlık Hemen Şimdi” 

Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI, Anadolu Ün. Bilgisayar Öğr.Tek. Eğt. ABD. Öğretim Üyesi 

10:10- 10:40  “Siber Zorbalık” 

Doç. Dr. Yavuz AKBULUT, Anadolu Ün. Bilgisayar Öğr. Tek.  Eğt.  ABD. Öğretim Üyesi 

10:40- 10:55 Soru - Cevap 

10:55- 11:05 Ara  

11:05- 12:20 PANEL: MEVZUAT VE SANAL ORTAMDA ÇOCUK İSTİSMARI 

PANEL BAŞKANI: Özden AKKAYA, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
 

11:05- 11:35 Online Ortamda Ticari Cinsel Sömürü 

Av. Şahin ANTAKYALIOĞLU, Çocuğun Ticari ve Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı Koordinatörü 

11:35-12:05  “İnternet Ortamında Çocuk İstismarıyla İlgili Mevzuat ve Uygulamalar” 

Av. Özgür ERALP, ÇAÇAv Çocuk alanında Çalışan Avukatlar Ağı 

12:05- 12:20 Soru – Cevap 

12:20- 13:30 Öğle Arası 
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13:30- 14:45 PANEL: SANAL ORTAMDA ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ 

PANEL BAŞKANI: Hikmet ERTÜRK, Atayurt Okulları Genel Müdürü 
 
13:30-14:00 “İnternet Ortamında Mevcut Durum ve Çocukların Rehabilitasyonu” 

Dr. Seda TOPÇU, Ankara Ün. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. Uz, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği 

14:00- 14:30 Sayısal Gündem 2020 Çevrimiçi Çocuk İstismarını Önleme Çalışmaları 

Mehmet Ali İNCEEFE,  Bilgi Güvenliği Derneği 

14:30 – 14:45 Soru-Cevap 

14:45-15:00 Ara  

15:00-17:00 SANAL ORTAMDA ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 
PANEL BAŞKANI: Necmi ÖZEN, İl Milli Eğitim Müdürü 

 
15:00-15:30 Milli Eğitim Bakanlığının Yaptığı Çalışmalar 

Şenol DEMİRHAN, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü 

15:30- 16:00 Avrupa Konseyi düzenlemeleri kapsamında dijital ortamda çocukların hakları” 

Nuran YARDIMCI, RTUK, Sosyal Psikolog 

16:00-17:00 Soru-Cevap 

17:00 Serbest Zaman 
 
 
01 HAZİRAN 2016 
 

Yer: Eskişehir Atayurt Okulları 

09:00 – 10:45 Grup Çalışmaları:  

  Sanal Ortamda çocuk İstismarının Önlenmesi  

                        Moderatör: Ferhan ODABAŞI, Yasemin TÜMKAYA KARAKAYA 

Sanal Ortamda Çocuk İstismarının Hukuki Boyutu ve Bilinçlendirme 

                        Moderatör: Şahin ANTAKYALIOĞLU, Burak KARAKAYA 

Sanal Ortamda Çocuk İstismarının Önlenmesinde Kurumların Rolü 

                        Moderatör: Nuran YARDIMCI, H. Buket ÖZKAN 

10:45- 11:00  Ara 
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11:00 – 12:30 Grup Çalışmaları (devam) 

12:30 - 13:30 Yemek 

13:30 - 15:00 Grup Çalışmaları (devam) 

15:00 - 15:15 Ara 

15:15 - 17:00 Grup Çalışmaları (devam) 

17:00            Serbest Zaman 
 

02 HAZİRAN 2016 

09:30- 10: 00 Açılış ve Kayıt 

10:00- 10:30  İzleme, Değerlendirme Sunusu (Protokolü imzalayan kurumların bir yıl içinde 
gerçekleştirdiği faaliyetler) 

            H. Buket ÖZKAN, Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Komisyonu 

10:30- 11:00  İl Milli Eğitim Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme Sunusu 

Yasemin TÜMKAYA KARAKAYA, Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Komisyonu 

11:00-11:30  Orada Çocuk Var! 

             Burak KARAKAYA, Eksi 25 Derneği Başkanı 

 
11:30 - 13:00 Öğle Arası 
 
 
13:00-13:45  Grup Raporlarının Tüm Katılımcılara Sunulması ve Kabulü 
 
13:45- 14:00  Kapanış Konuşması 

Fevzi YALÇIN, Eskişehir Atayurt Okulları 
 

14:15- 14:30  Kapanış Konuşması 
Necmi ÖZEN, İl Milli Eğitim Müdürü 

 
14:30             Kapanış ve Değerlendirme Konuşması 

Güngör Azim TUNA, Eskişehir Valisi 
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31 MAYIS 2016 

 
 

 

 

 

PANEL: SANAL ORTAMDA ÇOCUK İSTİSMARINA GENEL BAKIŞ 

 

PANEL BAŞKANI: Sultan Murat AYDIN, Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürü 

 

 “Dijital Vatandaşlık Hemen Şimdi” 

Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI, Anadolu Ün. Bilgisayar Öğr.Tek. Eğt. ABD. Öğretim Üyesi 

 

 “Siber Zorbalık” 

Doç. Dr. Yavuz AKBULUT, Anadolu Ün. Bilgisayar Öğr. Tek.  Eğt.  ABD. Öğretim Üyesi 
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DİJİTAL VATANDAŞLIK 

 

Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI 

Anadolu Ün. Bilgisayar Öğr.Tek. Eğt. ABD. Öğretim Üyesi 

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişim ve yayılma sürecinin doğal bir 

sonucu olarak günümüzde insanların alışılageldik davranışlarında çeşitli dönüşümlerin 

meydana geldiği dikkat çekmektedir. Özellikle internetin yaygınlaşması ve teknolojinin de 

hızlı gelişimine paralel olarak insanların bilgiye erişimleri ve iletişim süreçlerini hızlı ve etkili 

biçimde gerçekleştirmeleri çeşitli kavramların oluşmasını ve dijital dünyada bazı kavramların 

ise anlamsal olarak genişlemesini sağlamıştır (Kuzu, Odabaşı ve Günüç, 2013). Bu noktada 

karşımıza çıkan önemli kavramlardan biri olarak “Dijital Vatandaşlık” dikkat çekmektedir. 

Dijital vatandaş; bilgi ve iletişim teknolojilerini günlük yaşamının bir parçası haline getiren ve 

etkin biçimde bu teknolojiden faydalanan, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken eleştirel 

yaklaşım sergileyebilen, gerek gerçek dünyada gerekse sanal dünyada yani çevrimiçi 

ortamlarda gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği davranışların etik bağlamda sorumluluğunu 

üstlenebilen ve farkındalık sahibi olan, aynı zamanda iletişim hakkının farkında olan ve 

çevresindeki bireyleri de bu bağlamda teşvik edebilen vatandaş olarak değerlendirilmektedir 

(Çubukçu ve Bayzan, 2013). Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hızlı biçimde 

yaygınlık kazanan internet kullanım oranları dikkate alındığında “vatandaşlık” kavramının, 

günümüzde “dijital vatandaşlık” bağlamında değerlendirilmekte olduğunu vurgulamaktadır. 

Bunun nedenleri arasında insanların iletişimlerini sürdürmek için geleneksel yöntemlerden 

ziyade bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu teknolojik ürünler aracılığıyla çevrimiçi 

ortamlarda iletişimlerini gerçekleştirmeye başladıkları dikkat çekmektedir. Buradan hareketle, 

sanayi toplumunda önem kazanan nitelikli bir vatandaş olma olgusunun, günümüzde yani 

bilgi çağında “dijital vatandaşlık” kavramı ile şekillenmeye başladığı gözlenmektedir. 

Vatandaşlık kavramında gerçekleşen dijital dönüşümün ortaya koyduğu sonuçlardan biri 

olarak bireylerin günlük yaşamlarında gerçekleştirdiği bilinçli hareket etme, güvenli ve etkili 

iletişim kurma, etik normlara yönelik farkındalık sağlama gibi konuların çevrimiçi ortamlarda 

benzer nitelikler çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. Palfrey ve Gasser (2008)’in de 

belirttiği üzere geçmişte çeşitli işlerin yürütülmesinde kullanılan bilgisayar teknolojisinin 

günümüzde yaşanan dönüşüm süreci sonucunda bireylerin bilgiye erişim, eğlence ve iletişim 

amaçları ile kullanmaya başladıkları ve internetin de yaygınlaşması ile çevrimiçi ortamlarda 

da benzer eğilimler sergiledikleri görülmektedir. Son çeyrek yüzyıl değerlendirildiğinde bu 

durum daha net biçimde ortaya çıkmaktadır. 2000’li yılların başında gözlenen hızlı gelişim ve 

dönüşüm süreçlerinin bir diğer sonucu olarak farklı kavramların oluştuğu ya da kavramların 

çeşitli anlamlar kazandığı görülmektedir. Prensky (2001), sürekli internet kullanım imkânına 

sahip olan, gerek gerçek dünyada gerek çevrimiçi ortamlarda farklı bireyler ile iletişim 

kurabilen, aynı zamanda çoklu görev gibi karmaşık işlemleri gerçekleştirebilen bir nesilden 

yani “dijital yerliler” olarak tanımlanan kavramdan söz etmiştir. Dijital vatandaşlık kavramı 

henüz yaygınlık kazanmaya başlamışken ortaya çıkan dijital yerli, dijital göçmen ve dijital 
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göçebe kavramları, ilgili dönüşüm süreçlerinin ne denli hızlı gerçekleştiğinin bir kanıtı 

niteliğindedir. 

 

Her ne kadar bu kavramlar günümüzde çeşitli eleştirilerle karşı karşıya olsa da 

(Kirschner ve van Merriënboer, 2013), ortaya çıktığı döneme ilişkin yaşanan dönüşümü 

sergileme bağlamında oldukça önemli görülmektedir. Dijital vatandaşlık kavramı, aynı 

zamanda International Society forTechnology in Education - ISTE (2007) tarafından 21. 

yüzyıl becerileri için belirlenen yeterlikler arasında kendine yer edinmiştir. ISTE (2007), 

dijital vatandaşlık kavramını; bilgi ve iletişim teknolojilerinin yasal, etik, güvenli ve 

sorumluluk duygusu ile kullanımını sağlayan davranışların çevrimiçi ortamlarda uygulanması 

ve teşvik edilmesi olarak tanımlanmaktadır. 1970’lerin başından itibaren vurgulanan bilgi 

çağı, diğer bir ifadeyle dijital çağ olarak tanımlanan bu döneme yönelik olarak; günümüz 

dünyasının hemen her alanında karşımıza çıkan yenilikçi eğilimler çerçevesinde,dijital 

vatandaşlık kavramını ele aldığımızda, çağın gereksinimlerine ayak uydurabilecek niteliklerde 

bireylerin yetiştirilmesinin ve özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin pedagojik 

yaklaşımlarla şekillendirilerek işe koşulmasıyadsınamaz bir öneme sahiptir (Bülbül ve 

Çuhadar, 2011). Dikkat çeken bir diğer husus ise “dijital vatandaşlık” kavramı geçmişte 

olduğu gibi günümüzde de halen etkin bir biçimde tartışılmakta ve tartışılmaya da devam 

etmektedir. Bu kavramın son yıllarda bu kadar önem kazanmasının nedenleri arasında; bilgi 

ve iletişim teknolojilerinin gerek toplumsalgerek ekonomik bağlamda olumlu etkiler 

yaratması, demokratik çerçevede bireylerin internet erişimlerinin ve kullanımlarının eşit ve 

benzer ekonomik fırsatlar tarafından desteklenmesini sağlaması, gelir ve eğitim düzeylerine 

yönelik olarak internet erişimlerinin ve kullanım oranlarına yönelik politikaların eşitsizlik 

oluşturması ve bu eşitsizliğin dengelenmesi ihtiyacı yer almaktadır (Mossberger, Tolbert ve 

McNeal, 2008). Dijital vatandaşlık kavramı söz konusu olduğunda farklı gereksinimler ön 

plana çıkmaktadır. Bu gereksinimler dokuz boyut altında değerlendirilmektedir. Dijital 

vatandaşlık kavramına yönelik bu dokuz boyut (Ribbleve Bailey, 2004); dijital erişim, dijital 

ticaret, dijital iletişim, dijital okuryazarlık, dijital etik, dijital kanun, dijital sağlık, dijital 

güvenlik, dijital hak ve sorumluluklar olarak ifade edilmektedir. 

 

Bireylerin dijital vatandaş olma bağlamında değerlendirilmesi, bahsedilen dokuz boyut 

kapsamında değerlendirilebileceği gibi Global Vatandaşlık Kurumu tarafından oluşturulan 

“Dijital Vatandaşlık Sözleşmeleri” bağlamında da ele alınabilmektedir. Global Vatandaşlık 

Kurumu tarafından oluşturulan “Dijital Vatandaşlık Sözleşmeleri” bireylerin birer dijital 

vatandaş olma süreçlerini sınırlandırarak öğrencilerin çevrimiçi platformlarda nasıl 

davranmaları gerektiğine yönelikbir yol haritası niteliği taşımaktadır. İlgili sözleşme 

ilköğretim birinci, ikinci kademelerine ve lise düzeylerine yönelik olarak hazırlanmıştır 

(Aydın, 2015). İlköğretim birinci ve ikinci kademe düzeyine yönelik olarak hazırlanan 

“Dijital Vatandaşlık Sözleşmesi”; kendine karşı sorumluluk, başkasına karşı sorumluluk ve 

mülkiyet haklarına karşı sorumluluk kapsamında değerlendirilirken; lise düzeyine yönelik 

olarak ilgili sözleşme; kendine saygı, başkalarına karşı saygı, başkalarına karşı sorumluluk, 
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entelektüel mülkiyet haklarına karşı saygı ve entelektüel mülkiyet haklarına karşı sorumluluk 

kapsamında değerlendirilmektedir. Dijital Vatandaşlık Sözleşmesi, ilköğretim birinci ve ikinci 

kademe düzeylerinde aynı konu başlıklarında değerlendiriliyor olmasına karşın, içerik olarak 

ikinci kademe daha nitelikli gereksinimleri barındırmaktadır. Bu noktada dikkat çeken bir 

diğer konu ise dijital vatandaşlık kavramının özellikle 21. yüzyıl öğrenenlerine yönelik olarak 

güncellemiş olması ve öğrenme-öğretme ortamlarında bu kavramın yaygınlaştırılması 

ilekavrama yönelik farkındalığın artırılmaya çalışılması durumudur. Dijital vatandaşlık 

kavramına yönelik farkındalığın artmasının doğal sonuçlarından bir diğeri ise bu konu üzerine 

gerçekleştirilen çeşitli araştırmalardır. Westheimer ve Kahne (2004), dijital vatandaşlık 

kavramının üç farklı türü olduğunu belirtmiştir. Bunlar sırayla; bireysel olarak sorumluluk 

üstlenen vatandaş, katılımcı vatandaş ve adalet yönelimli vatandaş olarak tanımlanmaktadır 

(Richards, 2010). Her ne kadar “dijital vatandaşlık” kavramına yönelik olarak farklı 

tanımlamalar ve içerikler sunulmuş olsa da (Shelley et al., 2004), bu konuda ortak görüş 

“dijital vatandaşlık” kavramına ilişkin tanımlamaların, dijital iletişim çerçevesinde 

şekillendiği biçiminde vurgulanmaktadır(Hernon, 1998; Temin, 1997). Özetlemek gerekirse, 

teknolojinin hızlı gelişim süreci ve bunun doğal yansıması olarak bireylerin ve toplumların 

yaşamış olduğu dönüşümler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermiş ve 

geçmişte farklı ve tek düze amaçlar doğrultusunda kullanılan bilgisayar teknolojilerinin 

günümüzde çeşitlilik kazanarak iletişim, eğlence ve bilgiye erişimde anahtar unsurlardan biri 

olması nedeniyle, dijital dünyanın aktif büyüklüğü de göz önüne alındığında; çağın 

gereksinimlerine ayak uydurabilecek, kendine tanınan imkânlardan en üst düzeyde 

faydalanabilecek bilinçli dijital vatandaşların yetiştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu hedefe 

ulaşılabilirsek “dijital vatandaşlık” kavramı tam olarak anlamını bulmuş olacaktır.  
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SİBER ZORBALIK 

 

Doç. Dr. Yavuz AKBULUT 

 

Anadolu Ün. Bilgisayar Öğr. Tek.  Eğt.  

ABD. Öğretim Üyesi 

 

 

Bilgi ve iletişim teknolojileri yaşamımızın her alanında birtakım fırsatlar sunduğu gibi 

pornografi, kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi, tehlikeli çevrimiçi gruplar, çevrimiçi kumar 

benzeri riskleri de arttırmıştır. Bu risklerden bir tanesi de siber zorbalıktır. Zorba sözcüğü, 

Büyük Türkçe Sözlük’te gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış 

özgürlüğü tanımayan kimse biçiminde tanımlanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

gelişmeler ile birlikte zorbalığın da doğasında bazı dönüşümler yaşanmıştır. Bu teknolojileri 

kasıtlı bir biçimde kullanarak zarar ya da rahatsızlık yaratmak amacıyla belirli bir kişi ya da 

grubu hedef alan saldırılarda bulunma biçiminde tanımlanabilecek siber zorbalık, çocuk ve 

gençlerde derin duygusal hasar yaratabilen ciddi bir sorundur.  

 

Kaba mesajlar gönderme, kırıcı sözler söyleme, sataşma, tehdit etme, iftira atma, sahte 

adlarla iletişime geçerek başkalarının özel bilgilerini ele geçirmeye çalışma, utandırıcı ya da 

özel bilgileri sanal ortamda yayma gibi davranışlar siber zorbalık olarak nitelendirilebilir. 

Kullanıcı adlarının arkasına saklanarak sanal ortamı etkilemenin çekiciliği, zorbalığın kurban 

üzerinde yarattığı sonuçların görülememesi, popüler olma ya da güç gösterisinde bulunma 

isteği, yaşanan psikolojik sorunları farklı bir biçimde yansıtma, düşük özgüven, daha önce 

saldırıya uğrama ve intikam alma gibi nedenlerle siber zorbalık gerçekleştirilebilmektedir. 

Siber zorbalığa kurban olanlarda depresyon, düşük benlik saygısı, korku, üzüntü, hayal 

kırıklığı, utanç gibi birçok duygusal problemler gözlemlenebilmekte, akademik ve sosyal 

gelişime ilişkin ciddi sorunlar yaşanabilmektedir.  

 

Sanal ortamda isim, adres ve telefon numarası paylaşma, gerçekten tanınmayan kişileri 

arkadaş listesine ekleme, sosyal ağ profilini herkese açık tutma, dikkat çekici resim ve kişisel 

mesajlar paylaşma, sanal ortamda yakınlığın dozunu kaçırma gibi riskli davranışların siber 

zorbalığı kolaylaştırması ya da tetiklemesi söz konusudur.  
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Bireyler siber zorbalığa maruz kaldığında içine kapanma, korku, utanma, kızgınlık, 

gerginlik gibi davranış değişiklikleri gözlemlenebilir. İnternet kullanımı sonrası hüzün ya da 

öfke, yetişkin biri yakınlardayken internet adresinin değiştirilmesi, sık sık hastalanma, aşırı 

uyku, tırnak yeme benzeri kendine zarar verme davranışları, akademik başarıda dalgalanma, 

okula gitmek istememe ve aile içi diyalog kalitesinde düşme söz konusu olabilir.  

 

Siber zorbalıkla mücadele edebilmek için eğitimcilerin bu konuyu gündemde 

tutmaları, mevcut olay oranlarını irdelemeleri, teknik altyapı önlemlerine başvurmaları, 

ailelerle sürekli diyalog içerisinde olmaları, empati geliştirme etkinliklerine yer vermeleri, 

konuya ilişkin görüş ya da şikayet bildirenlere olumlu ve etkin dönütler vermeleri, yaşanan 

örneklerde yapıcı ve hızlı önlemler almaları önerilebilir. Ailelerin de benzer teknik önlemlere 

başvurmaları, çocuğun güncel yaşamdaki ve sanal âlemdeki davranışlarını gözlemlemeleri, 

okul ile sürekli etkileşim içerisinde bulunmaları, küçük olayları bile dikkate almaları, 

zorbalığa ilişkin delilleri saklamaları ve tehdit söz konusu olduğunda güvenlik görevlileri ile 

iletişime geçmeleri önerilebilir. Çocuk ve gençlerin ise özel bilgilerini sanal ortamda 

paylaşmamaları, paylaşılan resim ve mesajlara dikkat etmeleri, saldırılara karşılık 

vermemeleri, çevrimiçi arkadaşlarla buluşmamaları, yaşanan sıkıntılı durumları veli ve 

öğretmenlerle paylaşmaları ve delil niteliği taşıyabilecek mesajları kesinlikle silmemeleri 

önerilebilir. 

 

Not: Bu metin, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği, Atayurt Okulları ve Eksi 

25 Derneği’nin desteğiyle 31 Mayıs- 2 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Yerel 

Düzeyde Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Çalıştayı” kapsamında Yavuz Akbulut’un 

gerçekleştirdiği konuşmadan yararlanılarak hazırlanmıştır.  
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CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAŞMA 

Cinsel içerikli mesajlaşma, çocukların isteyerek cinsel içerikli mesajları ya da 

kendileri tarafından oluşturulan cinsel içerikli görüntüleri paylaştığı bir süreci ifade eder. 

Bu görüntüler veya videolar (kısmi) çıplaklık, erotik ve/veya cinsel faaliyetler 

içerebilir ve genellikle kız-erkek arkadaşlar veya diğer akranlarla paylaşılmaktadır. 

Çocuk Hakları Sözleşmesinin Çocuk Güvenliği Hakkındaki Seçmeli Protokolü’ne 

göre çocuk pornografisi, hangi yoldan olursa olsun, belirleyici özelliği cinsel amaçlı bir 

betimleme olmak üzere, çocuğu gerçek fiille ya da benzeştirme yoluyla cinsel etkinlik içinde 

gösterme ya da çocuğun cinsel organlarını herhangi bir biçimde teşhir anlamına gelir. Bu 

tanım cinsel içerikli mesajlaşmanın  unsurlarını kapsayabilmesi için değerlendirilebilir. 

Çocuklar nasıl ve neden cinsel içerikli mesajlaşıyor? 

- Çocuklar genellikle kendi inisiyatiflerinde ya da başka bir kişinin isteği üzerine kendileri 

görüntü çeker ve paylaşırlar. 

- Görüntüler/videolar farklı araçlarla çekilebilir. Sosyal medya platformlarında, sohbet 

odalarında ve sms yoluyla paylaşılan içerikleri üretmek için genellikle cep telefonları 

kullanılır. 

- İçerik kız – erkek arkadaş, diğer akranlar ya da internet üzerinden iletişimde oldukları 

insanlar ile paylaşılır. 

- Çocukları cinsel içerikli mesajlaşmaya yönelten motivasyonlar değişebilir, bunlar cinsel 

ilişki hazzı, deneyimleme, iltifat ve ilgi talebi veya bir kişiye bağlılığı ispat etmek olabilir. 

Motivasyonları akranlarının baskısı da olabilir. 
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- Cinsel içerikli mesajlaşma, çocukların çoğunlukla yaptıkları davranışın doğuracağı 

potansiyel sonuçları tahmin edememeleri ve kişisel bilgilerin gizliliği konusunda tedbir 

almamaları yüzünden problem yaratır. 

- Üretilen içerik yetişkin katılımı gibi suç ve taciz unsurları içerdiğinde ortaya daha da büyük 

bir problem çıkar. 

SANAL  Grooming (Çocuğu internet ortamında / çevrimiçi ortamda istismara hazırlama) 

Sanal grooming bir çocukla internet üzerinden iletişime geçerek cinsel faaliyetlerde 

bulunmasını sağlamak için çocuğu cezbetmek, kendi amacı doğrultusunda yönlendirmek ya 

da teşvik etmektir. 

Cinsel faaliyet suçlu ile fiziksel buluşmadan öte, web kamerası aracılığıyla çocuğun cinsel 

istismarı ya da çocuk tarafından oluşturulmuş cinsel içeriğin bulundurulması gibi hareketleri 

de içerir. 

Hukuki Çerçeve 

Sanal grooming Avrupa Konseyi Lanzarote Sözleşmesinde suç kapsamına sokulmuştur. 

Avrupa Konseyi Lanzarote Sözleşmesi bir yetişkinin bilgi ve iletişim teknolojilerini 

kullanarak bir çocuğa çocuk pornografisi üretimi amacıyla kasten buluşma teklifinde 

bulunmasını kapsayan 23. Maddeyi içerir. Ek olarak, 22. madde bir çocuğun, katılmaya 

zorlanmasa bile, cinsel maksatlarla cinsel istismara veya cinsel faaliyetlere tanık olmasına 

kasten neden olmayı suç kapsamına sokmuştur. 

Suçlular ve Yöntemleri 

- Suçluların motivasyonu esas olarak çocuklara duydukları cinsel istek ya da finansal gelir 

sağlamaktır. 

- Yalnız ya da bir ağın parçası olarak çalışırlar. 

- Suçlular çocukların hassas noktalarını belirleyerek hedef seçerler. (örneğin: özgüven, 

ebeveyn kontrolü) 

- Genellikle çocuklarla iletişim sanal olarak (örneğin: sohbet odaları, oyun siteleri, sosyal 

medya platformları)başlatılır ama sanal olmayan groomingde gerçekleşmektedir. 

- Grooming genellikle çocuğun güvenini kazanmak için çocukla duygusal bir ilişki kurmayı 

içerir. 

- İstismarcı bazen çocuğun akranları, ailesi gibi başkalarını da groming mağduru edebilir. 

- Grooming davranışları, çocuğa ilgi ve hediyeler vererek ihtiyaçlarını karşılamayı, psikolojik 

baskıyı, çocuğu kendi çıkarları için kullanmayı ve çocuğu duyarsızlaştırmayı içerir. 

- Suçlular çocukla (cinsel) ilişkiye girmek için bazen kendisini bir başkası olarak tanıtabilir. 

- Çocukla olan ilişkilerini aşamalı olarak cinselleştirirler. 
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- Çocuğun katılımını ve sessiz kalmasını sağlamak için genellikle yalnızlaştırma, suçlama ve 

mahremiyeti kullanırlar. 

SEXORTİON (kişiyle ilgili cinsellik içeren görüntü ya da bilgiyi kullanarak çıkar elde etme) 

Sexortion bir kişinin zorla cinsel ilişkide bulundurulması, para ve eşya verdirilmesi ya da 

cinsel içerikli materyal ürettirilmesidir. 

Sexortion, mağduru cinsel veya finansal taleplere razı olmaya mecbur bırakmaya ya da 

zorlamaya imkan tanıyan, fail ile mağdur arasındaki güç dengesizliği ile karakterize edilir. 

Lanzarote Sözleşmesi çocuğu pornografik performans gösterilerine katılmak üzere zorlamayı 

veya bu tür gösterilere katılmasına neden olmayı suç kapsamına sokmuştur.( Madde 21 (1)(a-

b) ) 23. Madde çocukları çocuk pornografisi üretmeye zorlamayı kapsar.  Zorlama, baskı ya 

da tehdidin var olduğu durumlarda, suçlu çocuğun güvenini veya çocuğun savunmasız bir 

halini suistimal ettiğinde veya çocuk üstünde etkisi veya otoritesi olduğu hallerde bir çocuk 

ile cinsel faaliyette bulunmak suç kapsamındadır. 

Bu maddeler sextortion unsurlarını kapsayabilmesi için değerlendirilebilir. 

Ek olarak, çocuk pornografisinin üretimini, sağlayıcılığını, dağıtımını ya da teklifini suç 

kapsamına sokan sözleşmeler sexortion unsurlarını kapsayabilecek bir dil içermektedir. 

Örneğin :Budapeşte Sözleşmesi, Lanzarote Sözleşmesi, Çocukların Satışı Hakkında Seçmeli 

Protokolü, AU Siber Suç Sözleşmesi. 

Suçlular ve Sexortion’nun Özellikleri 

- Failler çocukları cinsel ilişkide bulunma ya da para ve eşya sağlamaya mecbur etmek için 

genellikle fiziksel şiddet veya zorlamadan ziyade otoritelerini veya mağdur ile aralarındaki 

güç dengesizliğini kullanırlar. 

- Psikolojik baskı genellikle istenilen sağlanmazsa belirli faydaları kısıtlama tehdidi ya da 

istenmeyen sonuçların ortaya çıkması tehdidi ile ortaya konur. 

- Cinsel unsur bedenin özel kısımlarını göstermek, cinsel içerikli fotoğraflar için poz vermek 

ya da fiziksel istismara teslim olmak gibi failin herhangi bir istenmeyen cinsel faaliyet talebini 

içerebilir. 

- Cinsel unsur eşya, hizmet ya da para edinmek için başvurulan metotlara yansıyabilir. 

Örneğin, failler mağdurun kendisi tarafından üretilmiş cinsel içeriklere erişim sağlayabilir ve 

bunu para kazanmak için şantaj olarak kullanabilir. 

-Sextortion mağdurun kendisi tarafından üretilmiş cinsel içeriklerin internet ortamında ya da 

akranlarına dağıtılmasını ve tehdidini içerebilir. Bu çocuğu sanal zorbalığa maruz bırakıp 

mağdur eden ya da zarar veren diğer olumsuz sonuçlar doğurabilir. 
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Çocuk Cinsel İstismar Materyalleri ya da Çocuk Pornografisi 

Pornografi olarak da adlandırılan çocuk cinsel istismar materyalleri, bir çocuğun her ne yolla 

olursa olsun, gerçekte yahut sanal olarak / (taklit suretiyle) bariz cinsel faaliyetlerde bulunur 

şekilde teşhir edilmesi ya da bir çocuğun cinsel uzuvlarının esas olarak cinsel amaçlar için 

herhangi bir şekilde gösterilmesi anlamına gelir. 

Kız, erkek her yaştan çocuğu tanımlar ve çocukların poz vermesinden tecavüze kadar olan bir 

aralıkta istismarın şiddet seviyesine göre değişir. 

Sanal Çocuk Cinsel İstismar Materyali 

Sanal çocuk cinsel istismar materyali ya da sanal çocuk pornografisi gerçek bir çocuğu 

göstermeyen fakat cinselleştirilmiş çocukları ya da cinsel çocuk istismarını grafiksel olarak 

görselleştiren içerikleri tanımlar. Örneğin çizgi filmler, bilgisayar ile oluşturulmuş görüntüler, 

ve kolajlar. 

Gerçek zamanlı çocuk cinsel istismarının canlı yayını: 

Gerçek zamanlı çocuk cinsel istismarının canlı yayını bir çocuk bir web kamerası önünde 

cinsel faaliyette bulunmaya zorlandığında ya da cinsel istismara maruz kaldığında gerçekleşir. 

Bu sahneler internet üzerinden para ödeyen müşterilere canlı olarak yayınlanır, bunu izleyen 

suçlu webcam üzerinden gerçek zamanlı olarak çocuğun özel bir tacize zorlanmasını talep 

eder. 
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İNTERNET 

ORTAMINDA ÇOCUK 

İSTİSMARIYLA İLGİLİ 

MEVZUAT VE 

UYGULAMALAR 

Av. Özgür ERALP 

ÇAÇAv Çocuk alanında Çalışan 

Avukatlar Ağı 

 

1 Türk Hukukunda çocuklarla ilgili olarak uygulanacak hukuki rejim 

1.1 Genel düzenlemeler 

 Türk Ceza Kanunu’nun 56.maddesine göre çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler 

olduğu ve ne suretle uygulanacakları ilgili kanunda gösterilir. 03.07.2005’te kabul edilen ve 

15.07.2005 tarihli 25876 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5395 Sayılı Çocuk Koruma 

Kanunu ile korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının 

ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemiştir. Bu kanun, 

korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar 

hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, çocuk mahkemelerinin 

kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

 Bu Kanunun uygulanmasında daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını 

doldurmamış kişiyi çocuk olarak tanımlamakta ve bu kapsamda bedensel, zihinsel, ahlaki, 

sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya 

da suç mağduru çocuğu “korunma ihtiyacı olan çocuk” ve kanunlarda suç olarak tanımlanan 

bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden 

dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu “ suça sürüklenen çocuk” olarak 

tanımlamaktadır. Genel yetkili ve görevli mahkemelerden ziyade bu kanuna göre kurulan 

çocuk 

mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinde hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar 

hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak 

tedbir kararlarını veren çocuk mahkemesi hâkimleri bulunmaktadır. Ayrıca psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici 

bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek 

mensuplarından oluşan Sosyal çalışma görevlileri de hizmet etmektedirler. 

 Bu Kanunla çocuklarla ilgili yapılacak soruşturma ve kovuşturma aşamaları için özel 

düzenlemeler yapılmış olup bu durum kanun koyucunun çocuklarla ilgili olarak ayrı bir önem 

ve özen gösterdiğinin açık ve net bir göstergesidir. 
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1.2 Yaş sınırı uygulamaları 

 Türk Ceza Kanunu’nun 6.maddesine göre Ceza kanunlarının uygulanmasında; Çocuk 

deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi anlaşılır denilerek ceza hukuku açısından 

çocukların durumu ayrıştırılmış ve belirginleştirilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 

31.maddesine göre fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza 

sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara 

özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 

 Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış 

olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını 

yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. 

Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

 İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak 

davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını 

gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer 

cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla 

olamaz. 

 Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan 

kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz 

yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil için 

verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla olamaz. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 

11.maddesine göre Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuk hakkında idarî para 

cezası uygulanamaz. 

Bilişim ortamında işlenebilen suçlar 

2.1 Cinsellikle ilgili suçlar 

2.1.1 İnsanlığa karşı suçlar 

 Türk Ceza Kanunu’nun 77.maddesine göre siyasal, felsefi, ırki veya dini Saiklerle 

toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak çocukların cinsel istismarı 

suçunun işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur. Bu maddenin uygulanması tartışmalı 

olmakla birlikte özellikle internette çocuklara karşı sistemli bir şekilde yapıldığı açıkça belli 

olan bu durumlarda bu maddenin işletilmesi gerekmektedir. Nitekim son dönemlerde bu tür 

suçların tamamına yakının internet aracılığıyla işlendiği gözlemlenmektedir. Bu kanun 

maddesi sevk maddesi olarak kullanılmasa da adam öldürme ve benzeri suçlar içerisinde 

kategorilendirilen bu türsuçlar artık günümüzde ciddi bir tehlike arz etmeye başlamıştır. 

 T.C.YARGITAY CEZA GENEL KURULU’nun E. 2002/1‐294 K. 2002/425 T. 

17.12.2002 tarihli kararında da belirtildiği üzere İzmir Emniyet Müdürlüğünce hazırlanarak 

internette yayınlanan bir raporda; Türkiye’deki Satanizmin önce internet kanalıyla tanındığı, 
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sonları Satanist bazı Heavy Metal grupları ve masum arkadaşlık ilişkileri aracılığıyla gençler 

arasında yayıldığı belirtilmektedir 

 T.C.YARGITAY CEZA DAİRESİ E. 2001/4274 K. 2002/361 T. 6.2.2002 tarihli 

kararında Satanistlerin kendi aralarında ödül alma törenleri düzenledikleri, internet aracılığı 

ile birbirleriyle irtibat kurup kiliseleri için paralar topladıkları belirtilmiştir. 

 

 

2.1.2 Çocuğun cinsel istismarı 

 Türk Ceza Kanunu’nun 103.maddesine göre Ç ocuğu cinsel yönden istismar eden 

kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden; 

Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve 

sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel 

davranış, Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir 

nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar anlaşılır. Cinsel istismarın vücuda 

organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan 

onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü 

derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti 

veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet 

ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya birden fazla kişi tarafından 

birlikte gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında 

artırılır. Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit 

kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı 

oranında artırılır. Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun 

ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler 

uygulanır. Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, onbeş 

yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Suçun mağdurun bitkisel hayata 

girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 

hükmolunur. 

 Uygulamada internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları aracılığıyla cinsel 

istismar eylemlerin yaygınlaştığı gözlemlenmektedir. Kanımızca bu konunun önemli olması 

ve internet aracılığıyla çocukların cinsel istismarının daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılması 

ve yayılması tehlikeleri nedeniyle bu suçun bilişim araçları aracılığıyla yapılması nitelikli ve 

ağırlaştırıcı bir hal olarak düzenlenmelidir. Nitekim Türk Ceza Kanunu’nda hırsızlık ve 

dolandırıcılık suçlarının bilişim araçları ile işlenmesi hallerinde nitelikli olarak değerlendirilip 

daha ağır ceza hükümleri uygulanabilmektedir. Özellikle uluslararası uygulamalarda siber 

suçlar takip bölümlerinde çocukların istismarı ile ilgili olarak “ The Child Exploitation 

Investigations Unit” gibi adlar altında ayrı ve özel birimler oluşturulmaktadır. 

 15 Ekim 2013’de yayınlan güncel bir raporda Avrupa Siber Suç Merkezi mevcut 

Başkanı Troels Oerting, internet üzerinden yapılan çocuk cinsel istismar olaylarında ciddi bir 

artış gözlemlendiğini suç önleme ve araştırmada çok daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini 

belirtmiştir. Organize suç örgütleri özellikle canlı video görüntülerinin yayınlandığı izle‐

ödeme mantığıyla çalışan ortamlar da oluşturmaya başlandığı gözlendiği şeklinde haberler de 

çıkmaktadır 
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 Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/3380 E. , 2016/2793 K. sayılı kararında “ Tüm 

dosya kapsamına göre, sanığın mağdureye hiçbir bedensel temasta bulunmaksızın, elinde 

mağdureye ait resimler bulunduğunu, bu resimleri montajlayarak kötü sitelere ve ailesine 

göndereceğinden bahisle mağdureyi tehdit ettiği ve internetten görüntülü görüşme yaptığı 

mağdurenin elbiselerini çıkartmasını, cinsel içerikli hareketler yapmasını temin ettiğinin 

anlaşılması üzerine sanığın 5237 sayılı TCK’nın 103/1, 103/4. maddeleri uygulanmak 

suretiyle cezalandırılmasına karar verilmiştir.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun suç tarihi 

itibariyle yürürlükte ve sanığın lehine olan 6545 sayılı Kanun ile değişiklikten önceki;102’nci 

maddesinin gerekçesinde, “Cinsel dokunulmazlık, kişilerin vücudu üzerinde cinsel 

davranışlarda bulunulması suretiyle ihlâl edilir. Bu bölümde yer alan suçlarla korunan ortak 

hukuki değer, kişilerin cinsel dokunulmazlığıdır.” ifadesi, 103’üncü maddesinin gerekçesinde, 

“Madde metninde çocukların çocukların cinsel istismarı fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. 

Erişkin kişilere karşı işlenen fiiller açısından cinsel saldırı ifadesi kullanılmasına rağmen, 

çocuklar açısından cinsel istismar ifadesi kullanılmıştır.” ifadesi,105’inci maddesinin 

gerekçesinde, “Madde metninde cinsel taciz suçu tanımlanmıştır. Cinsel taciz, kişinin vücut 

dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel 

taciz, cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden 

ibarettir.” ifadesi yer almaktadır. Kanun koyucu cinsel saldırı suçunun gerekçesinde açıkça 

“kişilerin vücudu üzerinde” ifadesine yer verdiği halde, 103’üncü maddenin gerekçesinde ise 

açıkça “kişilerin vücudu üzerinde” ifadesine yer verilmemiştir. Buna karşılık 105’inci 

maddenin gerekçesinde ise açıkça “kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan” 

şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. Madde gerekçeleri birlikte değerlendirildiğinde; cinsel 

istismar suçunun, cinsel saldırı suçundan farklı olarak düzenlenmesi amacının sadece ve 

sadece mağdurun yaşı olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü gerekçede aynen “Erişkin kişilere karşı 

işlenen fiiller açısından cinsel saldırı ifadesi kullanılmasına rağmen, çocuklar açısından cinsel 

istismar ifadesi kullanılmıştır.” denilmektedir. Buradan da her iki suç düzenlenirken 

mağdurun yaşının onsekizden büyük olması durumunda cinsel saldırı, onsekiz yaşından küçük 

olması ‐102’nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki eylemin onsekiz yaşından 

küçük olan eşe karşı işlenmesi ihtimali hariç olmak üzere‐ durumunda da cinsel istismar suçu 

olarak düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu açıklamalar çerçevesinde somut olayda ise 

sanığın, mağdureye hiçbir bedensel temasta bulunmaksızın, e linde mağdureye ait resimler 

bulunduğunu, bu resimleri montajlayarak kötü sitelere ve ailesine göndereceğinden bahisle 

mağdureyi tehdit ederek internetten görüntülü görüşme yaptığı mağdurenin elbiselerini 

çıkartmasını, cinsel içerikli hareketler yapmasını temin etmekten ibaret eylemlerinin 5237 

sayılı TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, 

suç vasfında yanılgıya düşülerek, çocuğun basit cinsel istismar suçundan mahkûmiyetine 

karar verilmesi,” BOZMAYI gerektirmiştir. 

 

2.1.3 Reşit olmayanla cinsel ilişki 

 Türk Ceza Kanunu’nun 104.maddesine göre Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş 

yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Uygulamada özellikle internet ve elektronik sohbet 

uygulamaları aracılığıyla kendisini yaşça küçük olarak tanıtan kişilerle arkadaşlık kuran ve 
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hileli davranışlar neticesinde reşit olmayan kişilerle cinsel ilişkiye girme suçunun işlendiği 

görülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak mevzuatta dağınık şekilde bulunan maddeler bir araya 

toplanmalı ve bilişim vasıtasıyla çocukların kandırılmaları çok daha kolay olduğundan bu 

yönde ağırlaştırıcı ve belirginleştirici yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

 

 

 

 

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2013/2858 E. , 2014/12496 K. 

 Mağdurenin, olay tarihinde sanık ile birlikte gittikleri kafede talep ettiği kolasının 

içine sanığın ilaç atarak kendinden geçmesini sağladığı ve devamında evine götürerek burada 

kendisi ile anal yoldan ilişkiye girdiğini iddia etmesine rağmen, akabinde evde bulunan sanık 

ve arkadaşlarına çay demlediğini beyan etmesi, sanık ile özellikle internet üzerinden 

görüşmeye devam etmesi ve bu esnada sanığın talebi ile göğüslerini açarak sanığa 

göstermesi, sanık savunması, tanıklar Büşra ve Kübra’nın anlatımları ile tüm dosya içeriğine 

göre, sanık ve mağdurenin duygusal anlamda arkadaşlık kurdukları, olay tarihinde 16 yaşı 

içerisinde bulunan 

mağdurenin sanık ile buluşarak sanığın kaldığı eve gittikleri ve burada anal yoldan cinsel 

ilişkiye girdikleri, sanık tarafından bu ilişkinin kayda alındığı ve arkadaşlarına gösterildiği, 

bu durumun duyulması üzerine, olaydan yaklaşık dört ay sonra mağdurenin sanık hakkında 

kendisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu belirterek şikâyetçi olduğunun anlaşılması 

karşısında, mağdurenin sanığın evine rızası ile gittiği ve kendi isteğiyle sanıkla cinsel ilişkiye 

girdiğinin kabulü gerektiği, sanığın eyleminin bu haliyle TCK.nın104/1 ve 234/3. 

maddelerinde reşit olmayanla cinsel ilişki ile çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlarını 

oluşturduğu, anlaşılmakla ve 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan 6545 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler 

de gözetilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yazılı şekilde karar 

verilmesi, 

2.1.4 Müstehcenlik ve Çocuk Pornografisi 

2.1.4.1 Türk Hukuku 

 Türk Ceza Kanunu’nun 226.maddesine göre Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı 

veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya 

dinleten, bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen 

gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten Kişi, altı aydan 

iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. 

TCK 226/3 ESKİ METİN 

 Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan 

kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu 

ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, 

bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 

beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

TCK 226/3 YENİ METİN 
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 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan 

“çocukları” ibaresi “çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen 

kişileri” şeklinde değiştirilmiştir. 

 Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili 

çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar 

hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, 

çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da 

başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî 

para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya 

yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını 

sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara 

ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz. 

 

2.1.4.2 Yabancı Hukuk 

2.1.4.2.1.1 Avrupa Konseyi Siber Suçlar sözleşmesi 

 Sanal Suçlar Sözleşmesi, bilgisayar suçlarını ve internet suçlarını gözeten ilk 

uluslararası sözleşmedir. Ulusal kanunların harmonisini sağlayarak, araştırma tekniklerini 

geliştirerek ve ülkeler arası kooperasyonu arttırarak bunu sağlamayı hedeflemektedir. Avrupa 

Konseyi tarafından Strazburg’da tasarlanmıştır ve Avrupa Konseyi izleyicisi statüsündeki 

Kanada, Japonya, Çin gibi ülkelerin de aktif katılımı sağlanmıştır. Sözleşme ve açıklayıcı 

raporu Avrupa Konseyi bakanları tarafından 109. oturumda 8 Kasım 2001 tarihinde kabul 

edilmiştir. 23 Kasım 2001 tarihinde imzaya açılıp 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 2 Eylül 2006 tarihi itibariyle 15 ülke imzalayıp sözleşmeyi kabul etmiş ve tasdik 

etmiştir. 28 ülke ise imzalamış fakat tasdik etmemiştir. 10 Kasım 2010 tarihinde Dışişleri 

Bakanı Ahmet Davutoğlu Avrupa Konseyi Sanal Suçlar Sözleşmesi’ni Strasbourg’da 

imzalamıştır. 

 Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ile, Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan ve sanal ortamda işlenen 

suçların ortak tanımlarının yapılmasını, bu alanda ülkelerin maddi ceza hukuku unsurlarını 

uyumlu hale getirmeyi, suçların soruşturulması ve kovuşturulması için gerekli olan yerel ceza 

usul hukuku yetkilerini sağlamayı ve uluslararası iş birliği rejimi oluşturmayı amaçlayan ve 

ülkemizin Avrupa Konseyi çerçevesinde oluşturulan ortak hukuk sistemine siber ortamda 

işlenen suçlarla mücadele alanında da dâhil olmasını sağlayacak olan “Sanal Ortamda İşlenen 

Suçlar Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir. Bu kanun tasarısı 

1/676 Esas Numarası ile 03.09.2012 tarihinde TBMM Başkanlığı’na gelmiştir. 

 Kamuoyunda “Siber Suçlar Sözleşmesi” olarak bilinen Convention on Cybercrime 

ve 

Türkçeye “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi” olarak çevrilen sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 22 Nisan 2014 tarihinde 

TBMM’de Kabul Edilerek Yasalaşmıştır. 
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 02 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yasanın 2.maddesine göre Bu 

kanunun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildiğinden SANAL ORTAMDA 

İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİ 02 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş 

bulunmaktadır. İç düzenlemelerin uyum sürecinin bu tarihten itibaren başlatılmıştır. Bu kanun 

tasarısının Çocuk Pornografisiyle İlişkili Suçlar başlıklı 9.maddesine göre Taraflardan her 

biri, aşağıdaki belirtilenler kasten ve haksız yere gerçekleştirildiği zaman bunların kendi iç 

hukukunda cezai suç olarak tanımlanması için gerekli olacak yasama tedbirlerini ve diğer 

tedbirleri kabul edecektir. 

a. bir bilgisayar sistemi üzerinden dağıtımını yapmak amacıyla çocuk pornografisi üretmek; 

b. bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisini sunmak veya erişilebilir hale getirmek 

c. bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisinin dağıtım veya iletimini yapmak; 

d. kendisi veya başkası için bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi temin etmek 

e. bir bilgisayar sisteminde veya bilgisayar verileri depolama aygıtında çocuk pornografisi 

bulundurmak 

2. Yukarıdaki 1.paragrafta belirtilen “çocuk pornografisi” terimi aşağıda belirtilenleri görsel 

anlamda tasvir eden pornografik malzemeleri içerecektir. 

a. Reşit olmayan şahsın cinsel içerikli eylemlerde bulunması 

b. Reşit olmayan şahıs görüntüsüne haiz şahsın cinsel içerikli eylemlerde bulunması 

c. Reşit olmayan şahsın cinsel içerikli eylemlerde bulunmasını betimleyen gerçekçi görüntüler 

3. Yukarıdaki paragraf 1′de geçen “reşit olmayan kişi” terimi, 18 yaşından altındaki tüm 

şahısları kapsar. Bununla birlikte Taraflardan herhangi biri 16’dan küçük olmamak kaydıyla 

daha düşük bir yaş sınırı talep edebilir. 

 Convention on Cybercrime İVHP tarafından Türkçeye çevrilen gerekçeli bölümünde 

belirtildiği üzere çocuk pornografisiyle ilgili olan Madde 9′da ceza hukuku hükümlerini, 

çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda bilgisayar sistemlerinin kullanımını daha iyi 

kapsayacak şekilde modernleştirerek, cinsel sömürüye karşı korunmaları da dahil olmak üzere 

çocuklarla ilgili koruyucu önlemler güçlendirilmeye çalışılmıştır. Bu hüküm, Avrupa Konseyi 

Devlet ve Hükümet Başkanlarının 2. zirvesinde (Strasbourg, 10 – 11 Ekim 1997) hazırlanan 

Eylem Planında (madde III.4) belirtilen kaygılara cevap olarak hazırlanmıştır ve çocuk 

hakları, çocukların satışı, çocuk fuhşu ve çocuk pornografisine ilişkin BM Konvansiyonunun 

Seçmeli Protokolünün kısa bir süre önce benimsenmesinde ve Avrupa Komisyonunun kısa bir 

süre önce başlattığı çocukların cinsel sömürüsü ve çocuk pornografisiyle mücadele 

girişiminde (COM2000/854) görülen çocuk pornografisini yasaklamaya yönelik uluslararası 

trendle de uyumludur. Bu hükümle çocuk pornografisinin elektronik üretimi, bulundurulması 

ve dağıtımının çeşitli yönleri suç olarak tanımlanmıştır. Çoğu ülkenin çocuk pornografisinin 

geleneksel üretimini ve fiziksel dağıtımını suç olarak tanımlamış durumda olmasına rağmen, 

bu tür malzemelerin alışverişinde başlıca araç olarak İnternet’in kullanımının giderek artması 

karşısında çocukların bu yeni cinsel sömürü ve tehdit biçimine karşı savunulması için 

uluslararası hukuki bir araca spesifik hükümlerin yerleştirilmesinin temel önemde olduğu 

kuvvetle hissedilmiştir. Bu malzemelerin ve pedofillerin fikir, fantezi ve tavsiye değiş 

tokuşunda bulunmaları gibi online uygulamaların çocuklara karşı işlenen cinsel suçları 

desteklemekte, teşvik etmekte veya kolaylaştırmakta rol oynadığı, yaygın olarak paylaşılan 

bir görüştür. 
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 Paragraf 1(a)’da bir bilgisayar sistemi üzerinden dağıtılmak amacıyla çocuk 

pornografisi üretmek suç olarak tanımlanmıştır. Yukarıda tanımlanan tehlikelerle kaynağında 

mücadele etmek için bu hükmün gerekli olduğu düşünülmüştür. Paragraf 1(b)’de bir 

bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi “sunmak” suç olarak tanımlanmıştır. 

“Sunmak” kelimesinin çocuk pornografisi elde etmek amacıyla başka kişilere başvurmayı da 

kapsaması amaçlanmıştır. Bu, malzemeyi sunan kişinin onu gerçekten sağlayabileceği 

anlamına gelmektedir. “Erişim sağlamak” ifadesinin, örneğin bir çocuk pornografisi sitesi 

oluşturarak, başkalarının kullanımı için çocuk pornografisini online erişime sunmayı 

kapsaması amaçlanmıştır. Bu paragrafta, çocuk pornografisine erişimi kolaylaştırmak için 

çocuk pornografisi sitelerine hyperlink’lerin yaratılması ve derlenmesinin de kapsanması 

amaçlanmaktadır. 

 Paragraf 1(c)’de bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi dağıtmak ve 

yaymak suç olarak tanımlanmıştır. “Dağıtım” malzemenin aktif olarak yayınlanmasıdır. Bir 

bilgisayar sistemi üzerinden başka bir kişiye çocuk pornografisi göndermek, çocuk 

pornografisi “yayma” suçu olarak ele alınacaktır. Paragraf 1(d)’deki “kendisi ya da başkası 

için temin etmek” terimi, örneğin bilgisayarına indirme (download) yoluyla, aktif olarak 

çocuk pornografisi elde etmek anlamındadır. Bir bilgisayar sisteminde ya da bilgisayar 

verilerinin saklandığı başka cihazlarda, örneğin bir disket ya da CD Rom’da, çocuk 

pornografisi bulundurmak paragraf 1(e)’de suç olarak tanımlanmıştır. Çocuk pornografisi 

bulundurmak bu tür malzeme için talebi canlandırır. Üretimden bulundurmaya kadar zincirin 

bütün parçalarının fiilleri için cezai sonuçlar getirmek, çocuk pornografisi üretimini 

azaltmanın etkin bir yoludur. 

 Paragraf 2′deki “pornografik malzemeler” terimi, malzemelerin müstehcen, kamu 

ahlakına aykırı ve benzer biçimde ahlak dışı şeklinde sınıflandırılması açısından ulusal 

standartlara tabidir. Bu nedenle, sanatsal, tıbbi, bilimsel ya da benzer bir değeri olan 

malzemeler pornografik olmayan malzemeler olarak görülebilir. Görsel teşhir, bilgisayar 

disketi ya da başka elektronik saklama ortamlarında saklanan, görsel malzemeye 

dönüştürülebilen verileri de içine alır. 

          “Cinsel anlamda müstehcen eylem” gerçek ya da simülasyon olarak en az şunları içine 

almaktadır: a) cinsel organcinsel organ, oralcinsel organ, analcinsel organ veya oralanal 

olmak üzere, reşit olmayan kişiler arasındaki, bir yetişkin ve bir reşit olmayan kişi arasındaki, 

aynı ya da farklı cinsiyetler arasındaki cinsel ilişki; b) hayvanlarla cinsel ilişki; c) 

mastürbasyon; d) cinsel anlamda sadistik ya da mazoşistik kötü muamele; ya da e) reşit 

olmayan bir kişinin cinsel organlarının ya da cinsel bölgesinin şehvet uyandırıcı biçimde 

teşhiri. Fiilin gerçek ya da simülasyon olması önemli değildir. 

           Paragraf 2′de tanımlanan, paragraf 1′de belirtilen suçları işlemek amacıyla üretilen üç 

tür malzeme, gerçek bir çocuğun cinsel olarak kötü muameleye uğramasının teşhirini (2a), 

reşit görünmeyen bir kişinin cinsel anlamda müstehcen bir eyleme katılımını gösteren 

pornografik görüntüleri (2b), ve son olarak “gerçekçi” olmakla birlikte gerçek bir çocuğun 

cinsel anlamda müstehcen bir eyleme katılımını içermeyen görüntüleri (2c) kapsamaktadır. 

Son örnekte gerçek insanların üzerinde oynanmış görüntüleri gibi değiştirilmiş, hatta 

tamamen bilgisayarda üretilmiş resimler söz konusudur. 

          Paragraf 2′de ele alınan üç durumda korunan yasal haklar biraz değişiktir. Paragraf 

2(a)’da çocukları kötü muameleden koruma daha doğrudan doğruya ele alınmıştır. Paragraf 
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2(b) ve 2(c)’de, malzemede gösterilen “çocuğa” gerçekten zarar verilmese ve gerçek bir 

çocuk söz konusu olmasa bile, çocukları bu tür fiillere teşvik edebilecek ya da ayartabilecek 

ve böylece çocuklara kötü muameleye izin veren bir alt kültürün oluşmasına katkıda 

bulunabilecek bir davranışa karşı koruma sağlamak amaçlanmıştır. 

       “Haksız biçimde” terimi, özel şartlar altında bir kişiyi sorumluluktan kurtaracak yasal 

savunmaları, mazeretleri ve ilgili benzer ilkeleri hariç tutmamaktadır. Dolayısıyla, “haksız 

biçimde” terimi Tarafların düşünce, ifade ve özel hayat özgürlüğü gibi temel hakları göz 

önünde bulundurmasına izin vermektedir. Ayrıca, Taraflar sanatsal, tıbbi, bilimsel ya da 

benzer bir değeri olan “pornografik malzeme”yle ilgili fiiller hakkında bir savunma 

sağlayabilirler. “Haksız biçimde” terimi, paragraf 2(b)’yle ilgili olarak da, örneğin Tarafların 

gösterilen kişinin bu hükümde kullanılan anlamda reşit olmayan bir kişi olmadığının 

saptanması durumunda kişinin cezai sorumluluktan kurtulmasını sağlamalarına da izin 

verebilir. 

          Paragraf 3′te “reşit olmayan kişi” terimi, çocuk pornografisiyle ilgili olarak, BM Çocuk 

Hakları Konvansiyonundaki “çocuk” tanımına (Madde 1) uygun biçimde, genel olarak 18 

yaşından küçük herkes şeklinde tanımlanmıştır. Yaş konusunda tek bir uluslararası standart 

belirlemek önemli bir politika olarak görülmüştür. Burada söz edilen yaşın (gerçek ya da 

kurgusal) çocukların cinsel nesne olarak kullanılmasıyla ilgili olduğu ve cinsel ilişki için izin 

yaşından farklı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, belli ülkelerin çocuk 

pornografisiyle ilgili ulusal mevzuatlarında bir alt yaş sınırı getirdiği göz önüne alınarak, 

paragraf 3′ün son cümlesinde, Tarafların, 16′dan küçük olmamak şartıyla, farklı bir yaş sınırı 

getirmelerine izin verilmiştir. Bu Maddede, Tarafların, çocuk pornografisiyle ilgili olarak, 

Madde 28′de olduğu gibi “kasıtlı” işlendiyse suç olarak tanımlamak zorunda oldukları 

yasadışı fiil türleri sıralanmıştır. Bu standarda göre, çocuk pornografisi sunmak, erişim 

sağlamak, dağıtmak, yaymak, üretmek ya da bulundurmak konusunda bir niyet taşımayan bir 

kişi yükümlü tutulamaz. Taraflar daha spesifik bir standart benimseyebilirler (bkz., örneğin, 

hizmet sağlayıcı yükümlülükleriyle ilgili geçerli Avrupa Topluluğu yasası) ve bu durumda bu 

standart geçerli olur. Örneğin, yayılan ya da saklanan bilgi üzerinde “bilgi ve kontrol” 

mevcutsa yükümlülük doğabilir. Örneğin bir hizmet sağlayıcısının, ulusal mevzuatta bu 

konuyla ilgili gerekli niyet olmaksızın bir taşıyıcı işlevi üstlenmesi ya da bu tür malzemeler 

içeren bir web sitesi ya da haber odasını barındırması yeterli değildir. Ayrıca, bir hizmet 

sağlayıcı cezai yükümlülükten kurtulmak için fiilleri denetlemek zorunda değildir. 

         Paragraf 4′te Taraflara paragraf 1(d) ve (e) ile paragraf 2(b) ve (c) ile ilgili haklarını 

saklı tutma izni vermektedir. Hükmün bu kısımlarını uygulamama hakkı kısmen ya da 

tamamen kullanılabilir. Bu tür bütün saklı tutmalar, Madde 42 uyarınca, imza sırasında ya da 

Tarafın onay, kabul, tasdik ya da katılım araçlarını tevdi etmesi sırasında Avrupa Konseyi 

Genel Sekreterine beyan edilmelidir. 

2.1.4.2.2 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞMEYE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK 

FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ İLE İLGİLİ İHTİYARİ PROTOKOL 

        28/06/2002 tarihli 24799 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari 



45 
 

Protokolün 1.maddesine göre Taraf Devletler çocuk satışını, çocuk fahişeliğini ve çocuk 

pornografisini bu Protokol uyarınca yasaklayacaklardır. 

         Madde 2 uyarınca Çocuk pornografisi, çocuğun gerçekte veya taklit suretiyle bariz 

cinsel faaliyetlerde bulunur şekilde herhangi bir yolla teşhir edilmesi veya çocuğun cinsel 

uzuvlarının, ağırlıklı olarak cinsel amaç güden bir şekilde gösterilmesi anlamına gelir. 

        Madde 3 uyarınca Her Taraf Devlet asgari olarak ülke içinde veya ülke dışında veya 

ferdi veya örgütlü bir biçimde işlenmiş olup olmamalarına bakılmaksızın, çocuk 

pornografisinin, üretimi, dağıtımı, yayılması, ithali, ihracı, sunumu, satışı veya zilyetliği;kendi 

suç veya ceza yasalarının tam anlamıyla kapsamı içine girdiğini garanti edecektir. 

        9.maddeye göre Taraf Devletler önleyici tedbirler ve bu Protokolde belirtilen suçların 

zarar verici etkileri hakkında tüm uygun araçlarla edinilecek bilgi, eğitim ve öğretim yoluyla 

çocuklar dahil kamuoyunun, büyük ölçüde bilincini artıracaklardır. Taraf Devletler bu 

maddedeki yükümlülüklerini yerine getirirken toplumun ve özellikle de çocukların ve çocuk 

mağdurların, bu türden bilgilendirme ve eğitim ve öğretim programlarına, uluslararası düzey 

de dahil olmak üzere, katılımını teşvik edeceklerdir. Taraf Devletler bu Protokolde tanımlanan 

suçların reklamında kullanılan malzemelerin üretiminin ve yayılmasının etkin şekilde 

yasaklanması için uygun önlemleri alacaklardır. 

         Madde 10 uyarınca Taraf Devletler çocuk pornografisi içeren faaliyetlerden sorumlu 

olanların önlenmesine, meydana çıkarılmasına, soruşturma, kovuşturma ve cezalandırılmasına 

yönelik uluslararası işbirliğini çok taraflı, bölgesel ve iki taraflı düzenlemelerle güçlendirmek 

için gerekli olan bütün adımları atacaklardır. Taraf Devletler kendi makamları, ulusal ve 

uluslararası sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütler arasındaki uluslararası işbirliği ve 

eşgüdümü de geliştireceklerdir. 

 

2.1.4.2.2.1 Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 

          Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 32.maddesi uyarınca da, taraf 

devletler, çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ya da toplumsal gelişmesine zararlı 

olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı koruma sağlayacaktır. Bu sözleşmenin 34.maddesine 

göre ise, çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını, 

çocukların fuhuş ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini, 

çocukların pornografik nitelikteki gösterilerde ve malzemede kullanılmasını önlemek 

amacıyla ulusal ve ulusal arası düzeyde gerekli her türlü önlemi alırlar. 

2.1.4.3 Yargıtay kararları 

T.C. YARGITAY 5.Ceza Dairesi Esas: 2010/2024 Karar: 2010/6003 Karar Tarihi: 

06.07.2010 

         Olay tarihinde N… Hastanesi’nde bulunan erkek tuvaletine giren sanığın yan tarafta 

bulunan bayan kabininin alt kısmından kamera kaydı yapabilen cep telefonunu uzatıp burada 

bulunan mağdurenin görüntülerini kaydettiği sırada yakalanması üzerine başlatılan adli 

soruşturma sırasında, üzerinde bulunması nedeniyle el konulan cep telefonunun dahili hafızası 

ile bu telefonda takılı bulunan 2 adet SD kart içerisinde toplam 236 adet pornografik 

görüntüden 10 adedinin çocukların kullanıldığı video görüntülerinden oluştuğu, yine 

hayvanlarla insanların cinsel ilişkiye girdiklerini gösteren 2 adet video görüntüsü bulunduğu, 

keza üst araması sırasında bulunan ve üzerlerinde <liseliler, sübyanlar> gibi ibareler yazılı 6 

adet CD’nin de müstehcenlik içerdiği CMK yeminli bilirkişisi ve bilişim suçları uzmanı 
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tarafından tespit edilmiş olmasına nazaran, 5237 sayılı TCK’nın 226/3. maddesinde 

çocukların kullanıldığı müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin ülkeye 

sokulması, çoğaltılması, satışa arzı, satışı, nakli, ihracı veya başkalarının kullanımına 

sunulmasının yanında, bu ürünlere olan talebin azaltılmasının da çocuklara koruma 

sağlayacağı düşünülerek, kasıtlı olarak yapılan bireysel amaçlı bulundurma ve depolamanın 

da suç sayıldığı, bu nedenle sanığın oluşa uygun olarak işlediği kabul edilen ve müstehcen 

görüntülerin miktarına, niteliğine ve kayıt biçimine göre uzun süre içerisinde ve kasten 

yapıldığı anlaşılan <çocuk pornografisi ve hayvanlarla yapılan cinsel davranışlara ilişkin 

resim ve video kaydını dijital ortamda depolama ve bulundurma> fiilinin kişisel amaçlı dahi 

olsa 5237 sayılı TCK’nın 44. maddesi yoluyla aynı Yasa’nın 226/3. maddesine uyan suçu 

oluşturduğu gözetilmeden seçimlik hareketlerden her birinin ayrı suç oluşturduğu kabul 

edilerek sanık hakkında ayrıca 226/4. madde ile uygulama yapılmak suretiyle fazla ceza tayini 

nediyle kararın BOZULMASINA karar verilmiştir. 

         T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2010/5243 Karar: 2010/250 Karar Tarihi: 

07.12.2010 tarihli kararıyla Sanık hakkında müstehcenlik suçundan kurulan hükme gelince, 

Sanığın işyerinde ele geçirilen ve mağdureye izlettiği kabul edilen 30 adet CD içeriklerinin 

bizzat mahkeme heyetince ya da tayin edilecek bilirkişi tarafından izlenerek görüntülerinin 

TCK’nun 226. maddesi uyarınca müstehcen nitelikte olup olmadıkları araştırılıp saptandıktan 

sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiğinin gözetilmemesi> 

isabetsizliğinden bozulmuştur. 

           T.C. YARGITAY 5.Ceza Dairesi Esas: 2007/9856 Karar: 2007/6957 Karar Tarihi: 

01.10.2007 tarihli kararında Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Bilişim 

Suçları Kısım Amirliği’nin araştırmaları sırasında sanığın çocuk pornografisine sahip 

olduğunun ve internet ortamında bu içerikte görüntüleri sağladığının anlaşılması üzerine 

usulüne uygun arama ve el koyma kararları doğrultusunda evinde ele geçirilen bilgisayar 

kayıtlarının incelenmesinde çocuk pornografisi içerikli 23.000′den fazla fotoğraf ve 550′nin 

üzerinde video kaydının yanında çocuk ve yetişkin birinin hayvanlarla cinsel ilişkisine ait 

görüntüleri kapsayan video kaydına rastlandığı, ülkemizin taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme’nin 34/c maddesiyle <çocukların pornografik nitelikteki gösterilerde ve malzemede 

kullanılarak sömürülmesini önlemek amacıyla her türlü önlemi alma>, Uluslararası Çalışma 

Örgütü’nce kabul edilen 182 sayılı Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve 

Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi’nin 1 ve 3/b maddeleriyle 

<pornografik yayınların üretiminde veya pornografik gösterilerde kullanılmasını, bunlar için 

tedarikini ya da sunumunun yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını temin edecek ivedi ve 

etkin tedbirleri alma>, ayrıca Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk 

Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol’ün 1, 2/c, 3/1, 3/1c ve 3/3. 

maddeleriyle de, <ülke içinde veya ülke dışında veya ferdi veya örgütlü bir biçimde işlenmiş 

olup olmadığına bakılmaksızın çocuk pornografisinin üretimi, dağıtımı, yayılması, ithali, 

ihracı, sunumu, satışı veya kasıtlı zilyetliğini suç ve ceza yasalarının tam anlamıyla kapsamı 

içine girdiğini garanti etme ve fiillerin vahametini dikkate alan uygun cezalarla 

cezalandırılabilir suçlar haline getirme>yi kabul ettiği, bu uluslararası yükümlülükler 

paralelinde düzenlenen 5237 sayılı TCK’nın 226/3. maddesinde çocukların kullanıldığı 

müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin ülkeye sokulması, çoğaltılması, satışa 

arzı, satışı, nakli, ihracı veya başkalarının kullanımına sunulmasının yanında, bu ürünlere olan 



47 
 

talebin azaltılmasının da çocuklara koruma sağlayacağı düşünülerek, kasıtlı olarak yapılan 

bireysel amaçlı bulundurma ve depolamanın da suç sayıldığı, bu nedenle sanığın oluşa uygun 

olarak işlediği kabul edilen ve müstehcen görüntülerin miktarına, niteliğine ve kayıt biçimine 

göre uzun süre içerisinde ve kasten yapıldığı anlaşılan çocuk pornografisi ve hayvanlarla 

yapılan cinsel davranışlara ilişkin çok sayıda resim ve video kaydını bilgisayar sistemi 

vasıtasıyla temin edip bilgisayarında sistematik biçimde depolama ve bulundurma> fiilinin 

kişisel amaçlı dahi olsa 5237 sayılı TCK’nın 44. maddesi yoluyla aynı Yasa’nın 226/3. 

maddesine uyan suçu oluşturduğu ve hükmün gerekçesinde eylem bu şekilde doğru olarak 

nitelendirildiği halde 226/4. madde ile uygulama yapılması, Suçun soruşturulması sırasında 

Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’nün takipte ve teknik çalışmalarda 

kullandığı elektronik posta adresine sanığın müstehcen içerikli resim gönderdiği sabit ise de; 

elektronik posta yolu ile bilgi ve belge aktarımının mevcut yasal düzenlemeler karşısında 

basın yayın yoluyla yayma sayılamayacağı, bunun dışında basın yayın yolu ile yayınladığı ya 

da çocukların görmesini sağladığı hususundaki kanıtların nelerden ibaret olduğu karar yerinde 

açıklanmadan hakkında TCK’nın 226/5. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini, 

Kanuna aykırı ve sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş 

olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nun 321. 

maddesi uyarınca BOZULMASINA, 01.10.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

2.1.5 Çocukların fuhuşa teşviki 

        Türk Ceza Kanunu’nun 227.maddesine göre Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu 

kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden 

kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu 

suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır. 

Günümüzde özellikle internet siteleri kullanılarak fuhşa aracılık eylemleri artmış reklam ve 

tanıtım faaliyetleri gözle görülür bir artış göstermiştir. Kanaatimizce bu nedenle özellikle 

çocuklara yönelik olarak yapılacak eylemlerin bilişim araçlarıyla yapılması nitelikli hal olarak 

düzenlenmeli ve yaptırımlar daha da ağırlaştırılmalıdır. Özellikle seks turizmi olarak 

adlandırılan yeni bir sektör doğmuş olup çocukların kullanıldığı bu alanda İnterpol tarafından 

ciddi izleme ve denetleme işlemleri başlatılmıştır. 

 

NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) 

 

       Türkiye’de son yıllarda Türk Ceza Kanunu 226/3 maddesi kapsamında 

müstehcenlik/çocuk pornografisi kapsamında yapılan soruşturmaların büyük bir kısmında 

NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) tarafından hazırlanan raporlara 

göre işlemlerin başlatıldığı görülmektedir. NCMEC (National Center for Missing & Exploited 

Children) : ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC) olarak Türkçe’ye 

çevirilen bu kuruluşun resmi internet sitesi http://www.missingkids.com/ (NCMEC) Amerika 

Birleşik Devletleri Kongresi tarafından desteklenen 1984 yılında kurulan özel ve kar amacı 

gütmeyen bir organizasyondur. Eylül 2013 yılında ABD Temsilciler Meclisi, Amerika 

Birleşik Devletleri Senatosu, ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı fon desteği yetkisini 

verdi. NCMEC genel sekreteri Patty Wetterling’dir. 

 

http://www.missingkids.com/
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Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Dairesi Başkanlığı 

 

        Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Dairesi Başkanlığı’nın 

Bilişim Yolu ile Çocuğun Cinsel İstismarı/NCMEC konulu yazılarıyla NCMEC (National 

Center for Missing & Exploited Children) ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar 

Merkezi (NCMEC) üye servis sağlayıcılarının facebook, twitter gibi bildirdiği çocuk 

pornografisi yüklemelerini düzenli olarak raporladığı, Çocuğun Cinsel İstismarı konulu 

CyberTipline (Çocuk İstismarı Raporlama Sistemi) raporuna istinaden gönderilen IP (İnternet 

Protokol) Numarası ve diğer veriler üzerinden yapılan inceleme ve tespit sonrasında 

belirlenen kişinin ev veya işyerinde arama yapılarak bilgisayar, cd rom, hardisk, flashdisk, 

hafıza kartı gibi materyaller üzerinde inceleme yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu işlemler için 

İl Valilikleri ve Emniyet Müdürlükleri’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlükleri 

aracılığıyla yazışma yapılarak yasal sürecin başlatılması sağlanmaktadır. 

 

BAŞSAVCILIK TALİMATLARI 

 

     Adli Kolluk Birimi Ceraim Numarası verilmekte ve bundan sonra ilgilinin bulunduğu yer 

BaşSavcılığı tarafından görevlendirilen savcı tarafından genellikle aşağıdaki talimatlar 

verilmektedir. Suç konusu olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüpheli şahısların tespitine 

yönelik çalışma yapılması, Şüpheli şahısların tespiti için tüm özel ve kamu kurumlarıyla 

yazışma yapılması belirtilen IP numarasının adresinin kullanıcı kimlik bilgilerinin tespit 

edilmesi Bundan sonra soruşturma başlatılmakta, Sulh Ceza Hakimliği’nden arama kararı 

talep edilmekte ve ilgili kişinin işyerinde, evinde veya arabasında fiziki arama yapılmaktadır. 

            Yapılan bu incelemelerin çoğunda ihbar raporunda belirtildiği türden çocuk 

pornografisi görüntüleri içeren fotoğraf ve video kayıtlarına rastlanılmaktadır. Emniyet 

birimlerince yapılan incelemelerde encase ve benzeri teknik yazılımlar kullanılarak silinmiş 

klasörlerden dahi çocuk pornografisi görüntüleri içeren fotoğraf ve video kayıtlarına 

ulaşılmakta ve bunlar rapor haline getirilip Savcılara ve Hakimlere sunulmak üzere 

Mahkemelere verilmektedir. Dijital materyallerin incelenmesi veri bütünlüğünün korunması 

suretiyle yazma korumalı olarak (Write Blocker) imajının (birebir kopyasının) alınmasından 

sonra silinmiş klasörler de dahil olmak üzere yapılmaktadır. 
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PANEL: SANAL ORTAMDA ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ 

 

PANEL BAŞKANI: Hikmet ERTÜRK, Atayurt Okulları Genel Müdürü 

 

 

“İnternet Ortamında Mevcut Durum ve Çocukların Rehabilitasyonu” 

Dr. Seda TOPÇU, Ankara Ün. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. Uz, Çocuk ve Bilgi Güvenliği 

Derneği 

 

Sayısal Gündem 2020 Çevrimiçi Çocuk İstismarını Önleme Çalışmaları 

Mehmet Ali İNCEEFE,  Bilgi Güvenliği Derneği 
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SANAL ORTAMDA 

ÇOCUKLARIN 

GÜVENLİĞİ 

MEVCUT DURUM VE 

ÇOCUKLARIN 

REHABİLİTASYONU 

 

Uzm Dr Seda Topçu 

 

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Bilim Dalı 

Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği 

 

Çocukların güvenliği çocuklara zarar verebilecek, önlenebilir her türlü riske karşı 

korumakla mümkündür. Çocukların her ortamda (ev, okul, bahçe, sanal ortam) her  türlü 

istismardan korunması ve ihmalinin önlenmesi, çocuğun güvenliğini sağlamak adına en 

önemli girişimdir. Sanal ortam sürekli değişen ve kontrolü güç olan bir ortamdır. Şüphesiz ki 

internet ortamı  bireylerin, her tür bilgiye kolaylıkla ulaşmasını sağlayan ve mesafe 

tanımaksızın diğer bireylerle hızlı şekilde iletişime geçmelerini olanaklı kılan bir iletişim ve 

bilgi paylaşım aracıdır. İnternetin küresel bilgiye erişim, toplumsal ağlar, eğitim kaynakları, 

kişisel gelişim, iletişim, istihdam, uzman grupları, eğlence, online oyunlar gibi olanakları 

sayısızdır. İnternet, çocukların bilgiye ulaşmalarını,  araştırma yapmalarını kolaylaştıran, bu 

sayede problem çözme, yaratıcılık, kritik düşünme gibi becerilerin gelişimini destekleyen bir 

kaynaktır.  

Tüm dünyada internet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunu gençler ve çocuklar 

oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 2013 verilerine göre 6-15 yaş grubu çocuklarda 

bilgisayar kullanımı %60, internet kullanımı ise %50 civarındadır. Bilgisayar kullanımına 

ortalama sekiz yaşında başlanıldığı, internet kullanımına ise ortalama dokuz yaşında 

başlanıldığı ifade edilmektedir. Yirmi beş Avrupa ülkesinden 9-16 yaş arası 1018 çocuğun 

dahil edildiği 2010 yılında yapılan Avrupa Çevirimiçi Çocuklar Projesi Türkiye raporunda ise 

Türkiye’de çocukların %60’ı okulda internete bağlanırken, %51’i internet kafeleri 

kullanmaktadır. Ev dışı kullanım nedeniyle, ebeveynler çocuklarının internet kullanımını 

denetleyememektedir. Sosyal paylaşım sitesinde hesabı bulunan çocukların üçte biri 13 

yaşının altındadır (Üyelik sınırı yaşı 13). Sosyal paylaşım sitesi kullanan çocukların %85’i 
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facebook profiline sahipken  % 46’sı “herkese açık” seçeneği ile kullanmakta, % 65’i 

kendilerini açıkça gösteren bir profil resmi kullanmaktadır. Çocukların % 59’u profillerinin 

güvenlik ayarlarını nasıl değiştireceklerini bilmemektedir. Çocukların %19’u adres bilgilerini, 

%8’i ise telefon numaralarını profillerinde paylaşmaktadır. Bu araştırmada Türk çocuklarının 

% 49’u gördükleri cinsel içerikli fotoğraflardan rahatsız olduğunu belirtmiştir. Çocukların 

%11’i klasik zorbalıkla, %3’ü siber zorbalıkla karşılaştığını ifade etmiş olup internette yüz 

yüze tanışmadığı kişilerle İnternet üzerinden konuşan Türk çocukların oranı %18, sonrasında 

yüz yüze görüşen çocukların oranı %3 olarak rapor edilmiştir. Çocuklar, internet güvenliği ve 

internet’te başkalarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda tavsiye almak veya onları 

rahatsız eden durumlarda yardım istemek amacıyla ebeveynlerinden ziyade arkadaşlarına 

danışmaktadırlar. Herhangi bir İnternet riski ile karşılaşmış çocukların yaklaşık yarısı bu 

durumu kimseyle paylaşmamıştır. Proje raporunda  "Türkiye düşük risk, düşük kullanım" 

ülkesi durumunda olarak değerlendirilmiş, Türk çocukları ve aileleri için internette güvenlik 

becerileri ile dijital okuryazarlık becerilerini arttıracak eğitsel öncelikler uygulanması 

konusunda tavsiyede bulunulmuştur. 

Türk çocuklarının yarısında fazlasının interneti kullandığı ve risklere açık olduğu 

verilerini doğrultusunda, çocukları sanal ortamın risklerinden korumak için çocukların gelişim 

süreçlerini de bilmek gerekmektedir. Çocukların interneti tanımaya başladığı 7-11 /12 yaş 

arası olan somut işlemler dönemi çocuğun mantık yeteneklerini somut nesne ve yaşantılar 

üzerine uygulayabildiği, çocuğun yeni ve etkin zihinsel beceriler geliştirdiği dönemdir. Soyut 

olan elle tutulup gözle görülmeyen işlemlerin  yapılamadığı bu dönemde mantıksal düşünme 

başlar ve tüm dünyada  çocuklar  somut işlemler döneminde okula başlar. Risklere en çok 

açık olan 11/12 yaş ve üzerini kapsayan soyut işlemler döneminde ise çocuklar hızlı bir 

değişim, dönüşüm, başkalaşım içindelerdir. Bu dönemde çocuklar sabırsızdırlar, kararları 

değişkendir, özgürlüklerine düşkün olurlar. Çelişkiler yaşarlar, risk alırlar, cesur ve 

korkusuzlardır. Çocukların gelişim dönemine göre internet kullanımını değerlendirecek 

olursak soyut işlemler dönemine kadar çocukların interneti aileleriyle birlikte kullanmaları, 

soyut işlemler döneminde ise aile denetiminde kullanmalıdırlar. Soyut işlemler döneminde 

internetin kullanımı ile ilgili açık kurallar belirlenmeli, çevrimiçi ortamda kendilerini rahatsız 

ya da tehdit altında hissettiren bir şey ya da bir kişi olduğunda ebeveynlerine iletmeleri için 

teşvik edilmelidir. 

İnternetin sayısız faydası yanında bir başka açıdan ise aşırı, kontrolsüz ve amaç dışı 

kullanılmasına bağlı olarak çocukları olumsuz yönde etkileyebilir. Çevirim içi  içeriklerden 

kaynaklı riskler; uygun olmayan içerik, duygusal, fiziksel, cinsel saldırı, kişisel bilgilerin 

kontrolsüz paylaşımı  nedeniyle güvenliğin tehdidi ırkçı/ nefret söylemi/ aktiviteleri, güçlü 

reklamcılık unsurları ile yanıltılma, taraflı/ yanlış enformasyon (tavsiye, sağlık), siber 

zorbalık, kumar, finansal suçlar , kendine zarar verme, biyolojik sağlık sorunları (görme, 

beslenme sorunları, ortopedik rahatsızlıklar), yasadışı aktiviteler (korsanlık, izinsiz dosya 

yükleme) , internet bağımlılığı, tanınmayan insanlarla çevrimiçi ve çevrimdışı iletişim olarak 

sayılabilir.  

Günümüzde internetin neden olduğu hastalıkların başında internet bağımlılığı 

sayılabilir.  DSM-5’de, “Madde İstismarı ve Bağımlılığı” kavramı genişletilerek “Madde 
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Kullanımı ve Bağımlılık Bozuklukları” şeklinde değiştirilmiş internet bağımlılığı da tıpkı 

patolojik kumar alışkanlığı, seks bağımlılığı gibi bir hastalık olarak belirlenmiştir. İnternet 

bağımlılığı genel olarak internetin aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi, internete 

bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığında aşırı sinirlilik hali ve 

saldırganlık olması, kişinin iş, sosyal ve ailevi hayatının giderek bozulması olarak tanımlanır. 

Asıl sorun internet kullanımının etkilerinin günlük yaşama zarar vermesidir. Tedavi 

yöntemleri; içerik denetimi yazılımları kullanma, danışmanlık, kavramsal davranış  

terapisidir. İnternetin en büyük risklerinden biri de siber zorbalıktır. Siber zorbalık; kişilerin 

elektronik iletişim araçlarını kullanarak yazılı, görsel, işitsel yollardan  alay etme, korkutma, 

tehdit ve taciz etme amaçlı  yaptıkları tekrarlı ve kasıtlı saldırgan davranışlardır. Sanal 

ortamın  en önemli risklerinden biri de duygusal, fiziksel, cinsel saldırıdır. Çocuklar sosyal 

paylaşım siteleri (facebook, twitter, instagram , pinterest, yahoo, periscope, google plus vb.), 

sohbet odaları, akıllı telefon uygulamaları, sosyal ağlar gibi çevrim içi alanlarda tanıştıkları 

kişilerle yüz yüze buluşma sonucu cinsel taciz, fiziksel şiddet, psikolojik sorunlar, depresyon, 

kaçırılma hatta ölümle sonuçlanan durumlara maruz kalabilmektedirler. Sanal ortamda cinsel 

istismara maruz kalan çocuklarda onarılması güç ruh sağlığı sorunları görülebilmektedir. 

Travma sonrası stres bozukluğu, disosiyatif bozukluklar, konversiyon bozuklukları, 

depresyon, intihar düşünceleri, düşük benlik saygısı, düşük güven duygusu, yoğun suçluluk, 

cinsel davranım bozuklukları ve cinsel kimlik bozuklukları sık görülen ruh sağlığı problemleri 

arasındadır. Çocukların çevrimiçi tacizinin tanınması için özgün belirtiler yoktur. Cinsel ya da 

fiziksel istismarda olduğu gibi fizik muayenede bulgu elde edilememektedir. Tanınması çok 

daha zor, rehabilitasyonu güçtür. Bu duruma maruz kalan çocuklar travma sonrası stres 

bozukluğu veya duygu durum bozukluğu bulguları ile kliniklere başvurmaktadırlar. Sanal 

ortamda istismar sonrası olayı aile ile paylaşabilme olaydan zarar görmeyi azaltan en önemli 

faktördür. Ancak ergenlerin ancak dörtte biri sanal ortamda karşılaştıkları cinsel tacizi 

ailelerine bildirmektedir. Bu çocukların rehabilitasyonunda aile desteği önemlidir. Yetersiz 

aile desteği olması halinde; kalıcı ve ağır psikiyatrik durumlar görülebilir. Aynı zamanda sık 

izlem temelli destekleyici tedavi ve olgunun internet alışkanlıkları ve gündelik aktivitelerinin 

yeniden şekillendirilmesini amaçlayan tedavi olan bilişsel davranışçı tedavi yaklaşımı ve 

gerekli olgularda antipsikotik ilaçlar kullanılabilmektedir. 

Tedavisi bu kadar güç olan bu durum ortaya çıkmadan önlem almak ve çocukları 

korumak asıl hedef olmalıdır. İnternet kullanımını yasaklamak yada internet filtresi kullanmak 

bir çözüm olmayabilir. Her ortamda evrimsel olarak içselleştirdiğimiz davranışlarımızla 

çocuklarımıza kendilerini korumayı öğrettiğimiz gibi sanal ortamda da kendilerini korumayı 

öğretmemiz gerekir. Çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin yeni medyayı doğru, etkin ve 

verimli kullanımı konusunda farkındalıklarının, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması, 

çocukların bilişim teknolojilerini kullanırken kendini kontrol etme, disiplin ve sorumluluk 

gibi beceriler geliştirmesine yardımcı olan eğitimlerle çocuklar internetin olumsuzluklarından 

korunarak dünyadaki gelişmeleri yakalayan, aydın, araştırmacı bireyler olarak yetişeceklerdir. 
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PANEL: SANAL ORTAMDA ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİ 

İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

 

 
PANEL BAŞKANI: Necmi ÖZEN, İl Milli Eğitim Müdürü 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığının Yaptığı Çalışmalar 

Şenol DEMİRHAN, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü 

Avrupa Konseyi düzenlemeleri kapsamında dijital ortamda çocukların hakları” 

Nuran YARDIMCI, RTUK, Sosyal Psikolog 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 

PSİKOSOSYAL 

KORUMA, ÖNLEME VE 

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI 

 

Şenol DEMİRHAN 

Psikolojik Danışman 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve 

Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

 Öğrencilerin psikososyal iyilik hallerinin sağlanması ve korunması ile ilgili politika 

belirleme ve düzenleme çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü uhdesindedir. Okul ve kurumlarımızda görev yapan 32.589 

rehberlik öğretmeni tarafından yürütülen belli başlı çalışmalar şu şekilde sıralanabilir: 

• Eğitsel rehberlik 

• Mesleki rehberlik 

• Kişisel rehberlik 

• Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi 

• Madde bağımlılığı ile mücadele 

• Aile eğitimleri 

• Psikososyal müdahale hizmetleri 

 Milli Eğitim Bakanlığı personeli olan Rehber Öğretmenler bu çalışmaları yürütürken 

gelişimsel bir anlayışla önleyici ve koruyucu rehberlik hizmetlerine odaklanmaktadırlar. 

Önleyici rehberlik hizmetlerinin temel amacı grup üyelerinin duygusal rahatsızlık veya 

sıkıntılarının tekrarını azaltılması, duygusal dayanıklılığı artırmak, temel yaşam becerilerinin 
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öğretilmesi şeklinde özetlenebilir. Neden önleyici rehberlik? Sorusunun iki pratik yanıtı şu 

şekildedir: 

➢ Gelecekte istenmeyen olay ya da durumları önlemek için şimdiden bazı önlemler 

almak, 

➢ Gelecekte istenen olay ve durumları artırmak için çalışmalarda bulunmak  

 Önleme çalışmaları kişisel iyilik halini artıracak, bireylerin yaşadıkları, öğrendikleri ve 

çalıştıkları çevreleri iyileştirecek değişimleri içine almaktadır. Bu minvalde çocuk ve 

gençlerin istismardan korunmalarının en etkili yolunun beceri eğitimlerini artırarak bireylerin 

çözüm bulma kapasitelerinin güçlendirmek ve psikolojik sağlamlığı desteklemek olduğu 

söylenebilir. Literatürde önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında ele alınan yaşam 

becerileri; bireylerin gelişim ve değişim sürecinde varlıklarını etkin bir şekilde devam 

ettirebilmeleri için sahip olmaları gereken yeterlilikleri ifade etmektedir. Yaşamın her 

alanında karşılaşılabilecek güçlükler karşısında çeşitli becerilerin öğrenilmesi yoluyla gelişim 

ve değişim sağlamaya yönelik pek çok konu, yaşam becerileri kapsamında ele alınabilir. 

Bunların bir kısmı; kendini tanıma ve sorumluluk alma, kariyer ve iş yaşamında kendini 

geliştirme, iletişim, çatışma çözme ve arkadaşlık, güçlü aile ilişkileri kurma, sağlık ve 

beslenme, baskı altında işlev gösterebilme, problem çözme, amaç belirleme, hayır diyebilme, 

yardım isteme şeklinde sıralanabilir. 

 Milli Eğitim Bakanlığı bu becerileri sağlama amacı ile temelde okul rehberlik 

servisleri aracılığı ile rehberlik programlarını kullanmaktadır. Her sınıf düzeyinde, 

öğrencilerin içinde bulundukları gelişimsel dönemin ihtiyaçları gözetilerek yürütülen bu 

programların kazanımları önleyici rehberlik yaklaşımına uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Bu 

çalışmalar okullarda rehber öğretmenler ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından 

yürütülmektedir. 

Önleme çalışmalarını yürütürken aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır; 

➢  Öğretmen ve yönetici desteği 

➢ Akran desteği 

➢ Aile desteği 

➢ Çevresel koşullar kurum/kuruluşlarla işbirliği 
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➢ Disiplinler arası yaklaşım diğer meslek gruplarıyla da etkileşim 

➢ İyi bir planlama ve uzun süreli eğitimler 

➢ Tek bir beceri yerine birden fazla beceriyi geliştirecek etkinlik/programlar  

➢ Kültürel özellikleri dikkate alma 

➢ Dolaylı önleme çalışmalarını da birlikte planlama 

 Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü süreç şu şekilde şematize edilebilir: 

 

 Tüm bu çalışmalar yürütülürken kurumlar arası işbirliğinin sağlanması büyük önem 

taşımaktadır. Hizmetlerin en iyi şekilde hedef kitleye ulaştırılabilmesi amacı ile Adalet 

Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

Yerel Yönetimler, Kolluk Kuvvetleri ve Sivil Toplum Kuruluşları ile etkili bir işbirliği 

yapılmaktadır. Son yıllarda özellikle çocuk ve gençlerin riskli yaşam olayları ve travmatik 

yaşantılara karşı korunup desteklenebilmeleri amacı ile çeşitli çalışmalar hız kazanmıştır. 

Ortak hedefler doğrultusunda ASPB ve Sağlık Bakanlığı uzmanları ile sık sık bir araya 

gelinmekte, gerek politika oluşturup strateji geliştirmek gerekse insan kaynağını desteklemek 

için çalışmalar yapılmaktadır. Son dönemde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 

işbirliğinde çocuklara yönelik istismarın önlenmesi ve travma sonrası çocukla görüşme 

tekniklerinin öğretilmesi konulu ve yüksek katılımlı iki büyük çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmalar çalıştay ve kurslar şeklindedir ve iki bakanlığın uzmanlarının bilgi ve 

deneyimlerini paylaşarak akademisyenlerden yardım alabilmelerini amaçlamaktadır. 2016 

Tehdit unsuru görünürde
Zorlu yaşam olayına 

maruz kalma

ÖNLEME KORUMA

ÖNLEYİCİ 
REHBERLİK

BECERİ 
GELİŞTİRME

AİLELERLE 
ÇALIŞMA

MÜDAHALE

Tehdit unsuru uzak
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yılının Ağustos ve Eylül aylarında benzer bir çalışma ASPB personeli ile de 

gerçekleştirilecektir. 

 Dünyada başarılı olarak nitelenen risk önleme stratejilerine bakıldığında risklerin 

vurgulanmasından ziyade sağlıklı ve işlevsel alternatiflerin sunularak öğrencilerin riskli 

yaşam durumlarını tercih etmeyeceği bir zemin oluşturulmasının önerildiği görülmektedir. 

Kontrolsüz ve aşırı teknoloji kullanımının zararlarından bahsetmeye daha az zaman ve enerji 

harcayarak kaynakları, öğrencileri spor ve sanat etkinliklerine yönlendirmeye ayırmak bu 

konuda önemli bir örnek olarak gösterilebilir. Aynı şekilde bağımlılık yapan maddeler ve 

zararlarını salt öğretici veya korkutucu bir şekilde öğrencilere aktarmak sanıldığı kadar işe 

yarar olmadığı gibi zaman zaman merak uyandırma gibi istenmeyen bir etkiye de neden 

olmaktadır. Bu nedenle önleme çalışmalarının beceri kazandırma, bilgilendirme, sağlıklı 

yaşamı teşvik etme ve olanaklar sağlama şeklinde planlanması önerilmektedir.  

 Milli Eğitim Bakanlığı özellikle gençleri aşırı teknoloji kullanımının zararlı 

etkilerinden koruma amacı ile EBA isimli alternatif bir platform oluşturmuştur. EBA'nın 

açılımı Eğitim Bilişim Ağı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA(Eğitim 

Bilişim Ağı) çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA öğretmenlere ve öğrencilere 

eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platformudur. EBA'ya öğretmenler özel hazırladıkları 

içerikleri istediği gibi yükleyebilirken yine başka öğretmenler tarafından paylaşılan not ve 

sunumlara rahatlıkla ulaşabilmektedir. Aynı zamanda Fatih Projesi kapsamında öğrenci ve 

öğretmenlere dağıtılmış olan tablet bilgisayarlar sayesinde öğrencilerin güvenli bir sanal 

ortama sahip olması amaçlanmıştır. EBA'nın sürekli genişleyen ve güncellenen modülleri 

sayesinde öğrencilerin sosyalleşme ve keyifli vakit geçirme ihtiyaçları da kontrollü bir şekilde 

sağlanabilecektir. 

 Tüm bunların yanı sıra çocuk ve gençlerin riskli yaşam olaylarından korunmaları ve 

sağlıklı psikososyal gelişimleri için Milli Eğitim Bakanlığı çok sayıda hizmetiçi eğitim ve 

güncel yayınla personelini desteklemeye devam etmektedir. 
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AVRUPA KONSEYİ’NİN 

DİJİTAL ORTAMDA 

ÇOCUK İSTİSMARINA 

YAKLAŞIMI 

 

Nuran YARDIMCI 

 

Psikolog 

Üst Kurul Uzmanı 

Radyo ve Televizyon üst Kurulu 

 

 

 Gelişmiş ülkelerde demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen Internet, 

bireylerin düşüncelerini ifade etmesine, muazzam büyüklükte bir bilginin paylaşılıp 

depolanmasına, farklı kültürlerden, inançlardan insanlar arasında anlayış ve hoşgörünün 

gelişmesine imkân tanımaktadır. Ayrıca, uzak veya gelişmemiş bölgelerde yaşayan insanların,  

engellilerin seslerini duyurmasına izin vererek çoğulculuğu desteklerken, devletler ve 

vatandaşları arasında köprü de oluşturmaktadır. 

İnternetin faydaları arasında bireylere, özellikle çocuk ve gençlere öğrenme, paylaşma, 

yaratıcılığı geliştirme ve sosyalleşme açısından sayısız fırsat sunmasını, giderek daha fazla 

sayıda çocuk ve genç için bilgi alma ve ifade özgürlüğü mecrasına dönüşmesini de saymak 

mümkündür. Bununla beraber, çocuklar başta olmak üzere toplumun kolayca etkilenen 

kesimleri için riskleri de barındırmaktadır.  Çevrim dışında çocuklar açısından var olan 

tehditler çevrim içine olduğu gibi taşınmıştır.  

 Çevrim içi faaliyetlerin kullanıcılar için oluşturduğu riskleri; internet üzerinde 

isteyerek veya istem dışı yaşına uygun olmayan imge ve içeriğe maruz kalma; sohbet 

odalarında, sosyal medya veya elektronik posta yoluyla taciz;  çevrim içi zorbalık, cinsel 

taciz, kandırılma veya ayartılma; pornografik görüntüler; kişisel bilgilerin uygunsuz bir 

şekilde açıklanması, kimlik ve veri hırsızlığı;  virüsler; aşırı reklamlar; yazılım, müzik veya 

video korsanlığı vb olarak sayabiliriz. 

Bilişim teknolojilerinin olumlu etkilerini artırmak ve risklerini azaltmak adına ortak 

mevzuat geliştirme çalışmaları, 1990’lı yılların başlarından itibaren uluslararası örgütlerin 

girişimiyle hızlanmıştır.  

Uluslararası örgütler tarafından özellikle 21. yüzyılın başından itibaren yapılan sayısız 

düzenlemelerde internet üzerindeki iletişim özgürlüğü koruma altına alınırken, başkalarının 
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özellikle çocukların, temel haklarına ve özgürlüklerine zarar gelmemesi gerektiğinin altı kalın 

çizgilerle çizilmiştir. 

AVRUPA KONSEYİ  

1949 yılında kurulan ve ülkemizin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı Avrupa 

Konseyi (AK), Avrupa kıtasının önde gelen insan hakları savunucusu uluslararası bir örgüttür. 

47 ülkenin üye olduğu Konsey, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik 

ortak ve demokratik prensipler geliştirmeyi amaçlar.  Bu bağlamda, üye ülkelerdeki çocuklar,  

AK İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere üye 

devletlerin taraf oldukları tüm uluslararası belgelerin tanıdığı haklardan yararlanırlar. 

Avrupa Konseyi, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kavramları 

çerçevesinde Internetin düzenlenmesini, böylece İnternetin ifade özgürlüğünün, çeşitliliğin, 

kültürün, eğitim ve bilginin geliştiği güvenli ve açık bir ortam olmasını sağlamayı ilke 

edinmiştir. 

Bu bağlamda üye devletler, uluslararası örgütler, özel sektör ve sivil toplumun da 

aralarında olduğu aktörlerle işbirliği yapar. Uluslararası örgütler arasında Birleşmiş Milletler, 

Avrupa Birliği, AGİT, UNESCO, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Avrupa 

Yayın Birliği ve Dünya Bankası vb örgütleri saymak mümkündür. 

Avrupa Konseyi, Internet kullanıcılarının çevrimiçi güvenliği ve emniyetinin üye 

devletlerin ortak sorumluluğu olarak değerlendirmektedir. Bu bağlamda, Internet üzerinde 

şiddet içeren aşırılıklara ve radikalleşmeye, siber suçların yanı sıra kullanıcıların 

sömürülmesi, istismarı ve zorbalığa uğramalarına karşı mücadele etmek için ortak eylemler 

geliştirilmesini amaçlar. Bu eylemler aynı zamanda çocukların çevrimiçi cinsel sömürü ve 

istismara karşı korunmasını, organ ve insan ticareti, yasadışı ilaç ve madde satışı ile 

mücadeleyi de kapsamaktadır.  

 Avrupa Konseyi’nin çocuk alanında yaptığı çalışmalar, BM Çocuk Hakları 

Sözleşmesini ve özellikle dört maddesini temel alır: 

➢ Ayrımcılık yapılmaması (Madde 2)  

➢ Çocuğun üstün yararı (Madde 3) 

➢ Çocuğun yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı (Madde 6) 

➢ Çocuğun kendini ifade etme hakkı (Madde 12) 

 Bu ilkeler çerçevesinde çalışan ve bunları hayata geçirmek amacıyla uluslararası 

sözleşme ve tavsiye kararlar hazırlayan Konsey, ayrıca üye devletlerin bu alandaki 

çalışmalarını koordine etmek için beş yıllık strateji planları da yapmıştır. 

 AK’nin 2016-2021 yılları için hazırlamış olduğu Çocuk Hakları Stratejisi’1nde beş 

öncelik sıralanmaktadır. 

1. Bütün çocuklar için eşit fırsatlar 

                                                           
1 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM(2015)175&Language=lanEnglish&Ver=final&Si
te=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
&direct=true 
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2. Bütün çocukların katılımı  

3. Bütün çocuklar için şiddetten uzak bir yaşam 

4. Çocuk dostu adalet 

5. Dijital ortamda çocuk hakları  

 Avrupa Konseyi’nin bilişim ve iletişim ortamındaki önceliği, çocukların sayısal 

okuryazarlık becerilerini geliştirmek ve küçükler için zararlı içeriğe karşı uygun bir koruma 

seviyesi sağlamak suretiyle ifade özgürlüğünü ve insan onurunu korumaktır. 

 Bu bağlamda Dijital Ortamda Çocuk Haklarını üç ana başlıkta toplamıştır. 

1. Çocukların dijital ortama katılımı 

2. Çocukların dijital ortam içerisinde korunması 

3. Dijital ortamda çocukların hakları için kaynak ayrılması 

1. Çocukların dijital ortama katılımı 

Avrupa Konseyi, çocukların dijital ortamda bilgiye erişimi ve ifade özgürlüğü 

haklarını alandaki diğer paydaşlarla işbirliği içinde ayrımcılık yapılmadan geliştirmeyi ve 

korumayı, çocukların, ebeveynlerin ve eğitimcilerin bilişim teknolojileri ile dijital medyayı 

tam kapasite ve güvenle kullanmalarını sağlamak amacıyla cep telefonu ve tablet 

uygulamaları ve diğer iletişim araçların geliştirilmesini ve dağıtılmasını ve engelli çocukların 

yetkinleştirilmesine özel önem verilmesini  

2- Çocukların dijital ortamda korunması 

 AK sözleşmeleri, çocukların dijital ortamda güvenliği, emniyeti ve mahremiyetine 

karşı oluşabilecek muhtemel risklere karşı çocukları korumak için gerekli temeli 

sağlamaktadır. 

➢ Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi 

(Lanzarote Sözleşmesi - 10.09.20112), 

➢ Siber Suç Sözleşmesi ve Ek Protokolü (2 Mayıs 2014), 

➢ Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin 

Korunması Sözleşmesi (2014),  

➢ Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye İlişkin Sözleşme (İstanbul Sözleşmesi 24.11.2011) ve  

➢ İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi (30.1.2016) ve ilgili tavsiye kararları 

 AK, bu sözleşmelerin üye devletler tarafından uygulanmasını teşvik etme ve yakından 

izleme kararı almıştır. 

3- Dijital ortamda çocuklar için kaynak sağlanması 

Kaynak sağlama hakkı, çocukların çevrimiçi ve çevrim dışı potansiyellerini 

geliştirmeleri için gerekli kaynaklara odaklanmıştır. 

                                                           
2 Türkiye’nin Sözleşmeyi TBMM’de onayladığı tarihtir. 
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Bilişim teknolojileri ve dijital medya çocukların eğitim hakkına yeni bir boyut 

getirmiştir. Çevrimiçi resmi veya gayri resmi kaynakların ve müfredatın geliştirilmesi, dijital 

okuryazarlığı desteklemek amacıyla eğitimin yanısıra erişilebilir ve nitelikli bilgi ile yaratıcı, 

eğlendirici ve araştırmaya yönelik fırsatların çocukların kullanımına sunulması 

amaçlanmaktadır. 

AK, Internet’in yaratıcı, eleştirel ve güvenli bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek 

amacıyla ‘Dijital Vatandaşlık Eğitimi’ başlığı altında Avrupa çapında bir proje başlatılmasına 

karar vermiştir. Bu kapsamda çok-paydaşlı müzakereler yapılması, iyi uygulama örneklerinin 

paylaşımı, rehber ilkeler geliştirilmesi ve bunların okullarda kullanılmak üzere üye devletlerle 

paylaşılması planlanmaktadır. 

 Üye Devletler ve diğer hedef grupların, Çocuk Hakları Stratejisi kapsamında yapılacak 

çalışmalar neticesinde; 

1. Çocukları dijital ortamda korumak amacıyla mevzuat ve politikalarını değiştirmeleri, 

2. Çocukların bilişim teknolojilerini tam kapasiteyle kullanmalarını sağlamak amacıyla 

çocukları yetkinleştirecek adımları atmaları, 

3. Dijital vatandaşlık ile radikalleşme ve nefret söylemine yönelik eğitim sağlamaları 

beklenmektedir. 

 Bunun yanı sıra Çocuk Hakları Stratejisi 2016-2021 kapsamında geliştirilmesi 

planlanan çıktılar arasında;  

✓ Internet Kullanıcılarına yönelik ‘İnsan Hakları’ hakkında çocuk dostu araçlar,  

✓ Çocuklar ve ebeveynleri için İnternette dolaşım hakkında tablet uygulamaları,  

✓ Dijital Ortamda Çocukların Hakları konusuna bütünleşik bir bakışı içeren rehber 

ilkeler, 

✓ Siber suç, veri koruma ve cinsel sömürü ve istismar sözleşmelerinin takibi, 

✓ Dijital vatandaşlık eğitimi hakkında Avrupa çapında bir proje ve 

✓ “Nefret Söylemine Hayır” Kampanyası’nı saymak mümkündür. 

 AK tarafından hazırlanan bir diğer strateji ise 2016-2019 arası dönemde uygulanacak 

olan Internet Yönetişim Stratejisi’3dir. Bunun genel hedefi çevrimiçi demokrasiyi inşa 

etmek, internet kullanıcılarını korumak ve çevrimiçi insan haklarına saygı duyulmasını ve 

korunmasını sağlayacak insan odaklı bir Internet politikası yapılmasını sağlamaktır.  

 Internet Yönetişim Stratejisinin beş temel hedefi vardır. Bunlar; 

❖ Internet’in evrenselliğini, bütünlüğünü ve açıklığını korumak 

❖ Internet kullanıcıları için hakları ve özgürlükleri en üst seviyeye çıkarmak 

❖ Veri koruma mahremiyetini geliştirmek 

❖ Siber suçlara karşı etkili işbirliğini ve hukukun üstünlüğünü geliştirmek 

❖ Demokrasi ve kültürel çeşitlilik açısından Internet’in potansiyelini artırmak 

                                                           
3 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c1b60 
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❖ Çocukları ve gençleri yetkinleştirmek  

AK ve diğer uluslararası örgütlerin son yıllarda hazırladığı metinlerin çoğunluğunda 

çocukların eğitim yoluyla yetkinleştirilmesine, bir başka deyişle dijital okuryazarlığa vurgu 

yapılmaktadır.  

Dijital okuryazarlığın amacı, çocuklara çevrimiçinde yer alan tehditlere karşı 

kendilerini korumalarını sağlayacak beceriler kazandırmak ve sorumluluklarının farkında 

olmalarını sağlamaktır. Çocuklar internette karşılaşacakları zararlı içeriği tanımlayabilmeli, 

anlayabilmeli ve bununla başa çıkabilmelidirler.  Ayrıca, ifade ve haber alma özgürlüğü ve 

mahremiyet hakkı başta olmak üzere temel insan hakları hakkında daha fazla bilgi sahibi 

olmalarını sağlamak ve bunun da ötesinde başkalarının haklarına saygı duymaları ve bu 

haklara zarar verecek uygulamalardan kaçınmaları gerektiği de çocuklara kazandırılması 

gereken beceriler arasındadır. 

Dijital okuryazarlık,  çocukların dijital ortamdaki haklarını geliştirecek avantajlar 

sağlamanın yanısıra gelişmiş ülkelerde okuma yazma kadar önemlidir. Dijital okuryazar 

çocuk ve gençler çevrimdışında olduğu gibi çevrimiçinde de başkalarının haklarına saygı 

göstermeyi ve zarar vermemeyi öğreneceklerdir. Dijital okuryazarlık eğitim programları 

vasıtasıyla sadece çocuk ve gençlerin değil ebeveynlerin ve eğitimcilerin de eğitilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Avrupa Konseyi, bu bağlamda, çocukların iyi eğitilmiş, çevrimiçinde var olan zararlı 

içeriğe karşı kendilerini koruyabilecek şekilde donatılmış yetkin birer dijital vatandaş 

olmalarını hedeflemektedir. 

Son olarak, Avrupa Konseyi’nin İnternette çocuk istismarını önlemeye yönelik 

önerilerini  

✓ Çocuk ve gençleri, özellikle çocuk pornografisi suçlarına karşı korumak ve çocuk 

istismar malzemelerini kaynağından kaldırmak, 

✓ Çocuklar ve ailelerin uygun çevrimiçi içeriğe erişimini sağlayacak sınıflandırma 

sistemleri geliştirmek, 

✓ İnternet ortamında çocukların yaşlarına uygun ve güvenli alanları artırmak ve 

paylaşmak, 

✓ Eğitimcileri eğitmek, 

✓ Internet’te çocuk ve gençlerin korunmasıyla ilgili olarak ebeveynleri bilinçlendirecek 

faaliyetler geliştirmek, 

✓ Çevrimiçinde çocuklar için güvenli alan yaratmak amacıyla özellikle okullarda ve 

çocukların evlerindeki kendi bilgisayarlarında filtre ve ebeveyn denetimi sistemlerinin 

kullanılmasını ve zararlı ve zararsız içeriği belirleyecek sınıflandırmaların 

yaygınlaştırılması ve 

✓ Engelli çocuklar için İnternet erişimi sağlanması,  böylece yaşam kalitelerinin 

artırılması şeklinde özetlemek mümkündür. 
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YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME ÇALIŞTAYI-III 

SANAL ORTAMDA ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİ TARTIŞMA GRUBU 

SONUÇ RAPORU 

Ferhan ODABAŞI Moderatör  

Yasemin TÜMKAYA KARAKAYA Moderatör 
Canan ÇOMAK KARADAĞ Raportör 
Tuğba ALTINTAŞ Raportör 

 
SANAL ORTAMDA ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİ TARTIŞMA GRUBU KATILIMCI LİSTESİ 

(Kuruma Göre Alfabetik Sıralıdır) 

KATILIMCININ ADI-SOYADI KURUMU 

Gökçen ÇAKMAKÇIOĞLU Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

Reyhan GÖCELİ Alpu Belediyesi  

Emin DEMİR Alpu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Ahu ÖNER ATILGAN Anadolu Üniversitesi 

İsmail DOĞRU Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Hikmet ERDOĞAN Atatürk Anadolu Lisesi 

Nilüfer ÇETİNTAŞ Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi 

Büşra ONSOY Eksi 25 Derneği 

Ayla KULCANAY Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 

Şenol CİRİT Günyüzü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 

Evrim Duygu ÖZ İl Emniyet Müdürlüğü/Çocuk Şube Md.lüğü 

Metin ERKMEN İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Hasan Hayri ÇIRAK İl Müftülüğü 

Osman YETKİN Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Meltem TÜRKER Milli Eğitim Bakanlığı 
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Dilek YILDIRIM Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Md. 

Işıl KARACAK Muttalıp Atatürk İlkokulu 

Mürsel ÇETİN Odunpazarı Rehberlik Araştırma Merkezi 

Meryem TURİNAY Öğretmen Esra Akkaya Anaokulu 

Şengül ÖZALPAY  Özel Atayurt Okulları 

Ceren TEMİREL Özel Atayurt Okulları 

Melek GÖKCAN Özel Atayurt Okulları 

Nihat ALTUNER Sami Sipahi Ortaokulu 

Serpil ULUDİRİK Savaş Kubaş Anadolu Lisesi 

Mutlu CANDAŞ Tepebaşı Rehberlik Araştırma Merkezi 

 

Tartışma grubunda örnek olay yerine var olan sorunlar üzerine çözüm önerileri 

getirme konusunda karar verildi. 

 

SORUNLAR VE MEVCUT DURUM: 

1. Yapılan bir araştırmada insanların günde 1243 kez telefonunu eline aldığı 

ortaya konulmuştur. Bu durumu tekrarlayanların kas ağrıları, fiziksel rahatsızlıkları 

yaşanması.  

2. Bizim kültürümüzde çocuğun başını okşama davranışının sevgi göstergesi 

olarak algılanırken farklı kültürlerde olumsuz algılanması, çocuğun bu davranıştan 

rahatsız olması. 

3. Çocuk bedeninin kamusal alan olduğu gibi yanlış bir algı olması, bunun 

sonucunda da çocuk bedeninin istismara açık olduğu bir yapı içinde görülmesi.  

4. Çocuklarla yapılan çalışmalar sonucunda çocukların canını acıtan, 

hoşlanmadığı dokunmaların kötü dokunmalar olduğunu belirtmesi, çocukların bu konuda 

bilinçli olması olumlu yönlerimizden biridir. 

5. Çocukların dokunmayı ayırt etmekte değil rahatsızlığını ifade etmekte sorun 

yaşaması. 

6. Çocukların telefon ve tablette oyun oynarken rastgele açılan bir reklama 

tıklayıp, ardından açılan porno videoyu herhangi bir engellemeye takılmadan izlemesi. 

7. Özellikle ödev sitelerinde müstehcen görüntülerin olması, her dakika bu tür 

reklamların istem dışı açılması. Çocuğun yaş dönemine uygun olmayan ve baş 

edemeyeceği bilgiye maruz kalması. 

8. Bazı anne babaların çocuklarına duydukları sevgiyi ifade etme şekillerinin 

uygunsuz olması. Bu davranışın öncelikle çocuğun beden sınırına zarar vermesi ve 

çocuğun bu tip davranışları bilişsel olarak normalleştirmesi. 

 

9. Ebeveynlerin çocuğun beden sınırını ihlal eden müstehcen fotoğraflar çekerek, 

bu fotoğrafları internette yayınlaması, İnternet üzerinde paylaşılan fotoğrafların 

silinemediğini düşünmemesi.  
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10. Çocuğun kendi etrafında riskli veya olumsuz yaşantıları anlatacak güveneceği 

birinin olmaması. Çocuğun ailede aşırı koruyucu tutum ile yalıtılmış bir ortamda 

yetiştirilmesi. Çocuğa yapma-yaşama fırsatı verilmeden ailenin devreye girmesi. 

11. Çocukların gün içinde uzun süre tablet kullanması. Ailelerin ihmalinden dolayı 

çocuğu takip etmek yerine büyük bir zamanını tablet başında geçirmesine izin vermesi.  

12. Ailenin çocuğun sanal ortamları kullanması ve riskleri konusunda bilinçli 

olmaması ve çocuğun da aile tarafından bilinçlendirilmemesi.  

13. Çocuğun yaşadığı durum bildirilirken yüksek yararının göz önünde 

bulundurulmaması. Ailenin çoğunlukla istismar durumunda ne yapacağını bilmemesi, 

çocuğunu korumak istemesi. 

14. Çocukların kendilerine söylenilen şeyleri bir süre sonra unutabilmesi, bu 

noktada çocuğun dıştan gelen tehlikelere karşı kendisini korumakta çok yeterli 

olamaması. 

15. Aile ile çocuk arasındaki iletişimin eksik ve sıkıntılı olmasının, çocukla ilgili 

istismar durumunda bilgi toplamada sorun yaratması. Ailelerin çocuklarının ne yaptığı, 

nereye gittiği gibi konularda bilgi sahibi olmaması ve çocuğunu tanımaması.  

16. Çoğu zaman yasakların sanal ortamlar konusunda tam tersi etki yapması, 

yasaklanan çocukların bir şekilde amaçlarına ulaşarak aileden habersiz de olsa sanal 

iletişime geçmesi.  

17. MEB’in hazırladığı projelerin genellikle büyük şehir merkezlerine uygun olarak 

yapılması, köylerin, ilçelerin çok fazla düşünülmemesi.   

18. Mevzuat ve kanunların da çok net olmaması, çocuğun üstün yararını 

gözetirken yetersiz kalması. 

19. Çocukların sanal ortamlardaki her türlü içeriğe yaş sınırı olmaksızın ulaşabiliyor 

olması. 

20. Teknolojinin yaygın olarak kullanılmasından dolayı çocuğun bu ortamdan uzak 

tutulamaması, evde olmasa da dışarıda bu teknolojiyle tanışması.  

21. Teknolojinin yoğun kullanımının sağlık sorunlarını da beraberinde getirmesi.  

22. Ticari anlamda, internet kullanımından ailelerin ve çocukların maddi zarar 

görebilmesi(oyundaki karakterleri satın alma vb.).  

23. Güvenlik konusunda çocukların sosyal platformlarda ve internette gizlilik ve 

güvenlik ayarları ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaması, bundan dolayı profillerinin 

herkese açık olmasından kaynaklı istismar riski taşımaları. 

24. Bazı çocukların sosyal ortamda popüler olma isteğinden dolayı profiline 

herkesi eklemesi. 

25. Okullardaki Bilişim Teknolojileri dersi kapsamında gerekli düzenlemelerin 

olmaması, çocuklara bu ders aracılığıyla yeterli bilginin verilmemesi, çocukların sanal 

ortamla ilgili bilinçlendirilmemesi. 

26. Temel liselerin imkânları ve okul ortamının çocuk gelişimine uygun olmaması, 

merkezde olmasının, ulaşımının kolay olmasının aynı zamanda çevreye çok açık olmasının 

sakıncalı olması. 
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27. Bu alanda yapılan eğitimlerin gerçek hayata yönelik uygulamalarda yetersiz 

kalması ve kurumlarda bu konu ile ilgili çalışan kişilerin alanında uzman olmaması. 

28. Sanal ortamda çocukların yanı sıra ailelerin de her türlü riske açık olması, 

ailelerin sanal ortamı kullanırken özellikle güvenlikle ilgili becerilerinin eksik olması. 

ÇOCUK GÖRÜŞLERİ: 

Biz sanal ortamları kullanmayı çok seviyoruz. Hayatımızın önemli bir parçası. 

İnternet olmadan olmaz! Aslında riskleri biliyoruz. Çünkü etrafımızdan da görüyoruz, 

duyuyoruz. Genelde dikkat ediyoruz. Biz bu konuda yasaklar koymanızdan hoşlanmıyoruz. 

Sizin yasak koymanız bizi daha çok kışkırtıyor. Cazibesini arttırıyor. Yetişkinlerin özellikle 

anne babalarımızın bize bu konuda bilgi vermesini istiyoruz ama baskı yapmadan, 

zorlamadan nasihat vermeden yapsınlar. Bize bu konuda açıklama yapmanızı istiyoruz, 

sadece riskleri söylemenizi değil sonucu ve seçenekleri de anlatın bize. Bırakın biz karar 

verelim ama riskleri açıklayın. Bize yapılan konferans tipi bilgilendirmeleri dinlemiyoruz; 

ama animasyonlar olursa, gerçek olaylardan örnekler verilirse etkisi artabilir, bu bizim 

dikkatimizi çekiyor. Bir de ailelerimiz sanal ortamda çaktırmadan bizi takip etsin. Facebook 

gibi paylaşımlarımıza yorum yapmasınlar, orada gördüklerini gerçek hayatta da 

sürdürmesinler, bundan çok rahatsız oluyoruz.  

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 

1. Yasaklar ve sansürler değil, düzenleme ve sınırlamalar olmalı.  

2. Çocuklar spor ve sosyal yaşam alanlarına yönlendirilmeli, bu alanda çocuklara 

eğitim veren kişilerin de pedagojik eğitimden geçmesi sağlanmalı. 

3. Çocukların sosyal platformda oluşturdukları profil resimlerinin aile ile çekilmiş 

fotoğraflardan oluşturulması sağlanmalı.  

4. Çocuklardan alınan fikirler doğrultusunda; öğrenci eğitimlerinde konferans yerine 

somut ve örnek olaylar, görsel materyallerle yapılan çalışmalara yer verilmeli.  

5. Çocuklara sosyal ortam kullanımında ailelerinin baskı yapmadan, daha açıklayıcı, 

bilgilendirici yöntemler kullanmaları sağlanmalı. 

6. Televizyonda kullanılan akıllı işaretler internet ortamında da kullanılmalı. 

7. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde sanal ortam hakkında çocuklara 

bilgilendirme yapılmalı, içeriğin hazırlanmasında Psikolojik danışman ve rehber 

öğretmenlerin yardımı alınmalı. Dersin programı etkinlikler bazında tekrar 

güncellenmeli. 

8. Ailelere dijital okur-yazarlık eğitimi verilmeli.  Aile eğitimlerinde etkinlik temelli, 

bütüncül yaklaşım içinde, iletişim, etkileşim ve gelişim dönemi gerçek ve somut 

örneklerle anlatılmalı, uygulama yapmalarına imkân verilmeli.  

9. Aile eğitim programlarına sanal ortamlarda çocuk istismarı modül olarak 

eklenmeli. 

10. Çocukların eğitim ve öğretim yanında ahlaki boyutlardan da desteklenmesi, teşvik 

edilmesi, ödüllendirilmesi sağlanmalı. 
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11. Öğrenci-öğretmen-veli iletişimini kuvvetlendirmek için okullarda eğitimler 

verilmeli. Veli eğitim sürecine daha çok katılmalı. 

12. Gençlik Hizmetleri ve Spor müdürlüklerinde açılan kurs ve turnuvalara çocuklar 

kanalize edilmeli, sanatsal veya sportif alanda en az bir branşta ihtisas yapmaları 

sağlanmalı. 

13. Sanal ortamda bilinçlendirme için yerel düzeyde Milli Eğitim müdürlüklerinde 

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ile Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin 

bulunduğu bir komisyon oluşturularak içerikler hazırlanmalı ve bir web sitesi 

hazırlanarak velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin web sitesi kanalıyla 

bilgilendirilmesi sağlanmalı.  

14.  Öğretmenler ve çocuk alanında çalışanlar sanal ortamda çocuk istismarı 

konusunda ara ara güncellenen eğitimler almalı.  

15.  Aileler ve çocuklar medya yoluyla kamu spotları, animasyonlar ve videolar ve 

sloganlarla sık sık bilgilendirilmeli. Medyanın olumsuz etkileri bu yolla olumlu 

yönde geliştirilmeli. 

16. Bu konuda yasal sınırlarla ilgili çalışmalar yapılmalı.  

17. Aile ve çocuk eğitiminin yanı sıra sistemler de düzenlenmeli, çocuğun hazır 

bulunuşluğu da dikkate alınmalı.  

18. Çocuklar evde internetle, tabletle, telefonla vakit geçirmeleri yerine, yerel 

yönetimlerin yapacağı sosyal ve spor tesislerinde, antrenörler eşliğinde çalışmalı.  

19. Çocuğun hareket etme-öğrenme ihtiyacına uygun alternatif imkânlar sağlanmalı. 

Bir okul içinde bütün imkânları sağlayacak şekilde, çocuğa sosyal ve sportif 

alternatifler sunulmalı. Çocukların bu tür ortamlara ulaşmasının kolay olması için 

her mahalleye ulaşılabilir alanlar yapılmalı. 

20. Okullardaki öğrenci sayısının yoğunluğu azaltılmalı.  

21. İnternet kafeler sosyal ortamlara çevrilmeli, insanların sahiplenmesi ile başlarında 

veli sorumluluğunda çocukların ödev yapabileceği, velilerin gün veya toplantı 

yapabileceği ortamlara dönüştürülmeli. 

22. “Okullar hayat olsun” projesi yeniden gözden geçirilerek güncellenmeli. Yasal 

yaptırımlar getirilmeli. 

23. Kurumlar arası işbirliği güçlendirilmeli. 

24. Aile-çocuk arasındaki iletişimde çocuğun karar verme hakkını koruyarak, 

zararlarını anlatarak teknoloji kullanımına kendisinin karar vermesi sağlanmalı. 

25. Okullar çocuklar için yaşam alanı olmalı. 

26. Sanal ortamda çocuk ihmali ve istismarı konusunda uzun vadeli çözümler yerine 

daha kısa sürede uygulanabilecek çözümler geliştirilmeli. 

27.  Çocuklar risklerden korunmaları için mümkün olduğu kadar örgün eğitim sistemi 

içinde tutulmalı. 

28. Çocuk Koruma Kanunu başta olmak üzere sanal ortamlarda çocuk istismarı ile ilgili 

yasal düzenlemeler her alanda yapılmalı. 

29. Z-kütüphaneler zenginleştirilmeli ve yaygınlaştırılmalı. 
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SANAL ORTAMDA ÇOCUK İSTİSMARININ HUKUKİ BOYUTU VE 

BİLİNÇLENDİRME TARTIŞMA GRUBU SONUÇ RAPORU 

Şahin ANTAKYALIOĞLU Moderatör  

H. Buket ÖZKAN Moderatör 
Bektaş Murat BÜYÜKCAN Raportör 
Sultan KOŞMAZ Raportör 

 
SANAL ORTAMDA ÇOCUK İSTİSMARININ HUKUKİ BOYUTU VE BİLİNÇLENDİRME (Kuruma 

Göre Alfabetik Sıralıdır) 

KATILIMCININ ADI-SOYADI KURUMU 

Aysel ELDEM 7-12 Yaş Çocuklarını Destekleme Derneği 

Sevim YÖNDER 7-12 Yaş Çocuklarını Destekleme Derneği 

Fatma IŞIKÇILAR Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

Mehlika YAZGIÇ Büyükşehir Belediyesi 

Nihat DEMİR Cumhuriyet Anadolu Lisesi 

Çiğdem DEMİRER Eksi 25 Derneği 

Sıla KISA Eskişehir Barosu 

Ebru BAYHAN Çankaya Rehberlik Araştırma Merkezi 

Musa ÇETİN İl Emniyet Müdürlüğü/Siber Suçlar Şb. 

Yelda ÇEVİRGEN İl Jandarma Komutanlığı 

Mahir DOĞAN İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 

Ferhan YALAMAN Korunmaya Muhtaç Erkek Çocukları Derneği 

Ahmet ÖNCÜ Odunpazarı Rehberlik Araştırma Merkezi 

Ebru TÜRK Tepebaşı Belediyesi 

Nihal GÜLVERLER Türk Anneler Derneği 
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SORUNLAR 

➢  Cumhuriyet Savcılığı’na bildiren çocukların izlenmesinde yaşanan sorunlar, 

➢ Uzmanların güven ilişkisi kurduğu çocukla ilgili bildirimde bulunmakta yaşadıkları 

tereddütler,  

➢ İhbarda bulunan ve tanıklık yapan kamu çalışanlarının yaşadığı sorunlar,  

➢ Alanda çalışan meslek eleman sayısının yetersizliği, personelin mesleki donanımının 

yetersizliği, 

➢ Çevrimiçi çocuk istismarı alanında çalışan personelin, meslek kuralları ve meslek 

etiğine gerekli özeni göstermemesi, 

➢ Üniversitede verilen eğitimlerin yeterli olmaması, mezuniyet sonrası staj olanağının 

sınırlı olması, 

➢ Torba yasalarda yapılan bazı değişiklikler ile mevcut kanunlar arasındaki 

uyuşmazlıklar, 

➢  İnternet kafe ve oyun salonlarının kapanma saatleri kurallarına uymaması,  

➢ Çevrimiçi çocuk istismarı vakalarında mağdurun delilleri bilgisayar ya da cep 

telefonundan silmesi, bu sebeple şüphelinin tespit edilmesinin zorlaşması,  

➢ İnternet kafeler ve oyun salonlarında iç mekân düzenlemelerinin uygun olmaması, 

bilgisayar kullanıcılarının hangi siteye girdiğinin görülmemesi,  

➢ Türk Ceza Kanunu’nda online çocuk istismarına yönelik kavramların bulunmaması, 

➢ İnternet kafe çalışanlarının sanal ortamda çocuk istismarı konusunda yeterince bilgi 

sahibi olmamaları, 

➢ Çevrimiçi mesajlaşma programlarının çocuklar için barındırdığı riskler, 

➢ Çocukların, bilişim araçlarının güvenlik ayarları konusunda yeterince bilgiye sahip 

olmamaları, 

➢ Çocukların hangi davranışların istismar olduğunun ayrımına varamamaları,  

➢ Çocukların şifre kırmanın suç olduğunu bilmemeleri, şifrelerini başkaları ile 

paylaşmaları, 

➢ Siber suçların oluşması konusunda servis sağlayıcıların, internet ortamında verileri 

sunanların ve pazarlayanların sorumluluk almaması,  

➢ Ülkemize yaşayan mültecilerin yakınları ile iletişim kurmak için interneti yaygın 

kullanmaları ve gerekli güvenlik tedbirlerini almamaları,  

➢ Çocukların çocuk istismarı konusunda bildirimde bulunabileceği bir telefon hattının 

bulunmaması,  

➢ Çocuk İzlem Merkez’inde ve savcılıkta ifade alınırken, suçun işlendiği sitede kullanılan 

hesaplar, kullanıcı adları ve hesaplara ait bağlantı adresi gibi şüpheli bilgilerinin eksik 

olması, 
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

A. MEVZUATA YÖNELİK ÖNERİLER 

 

a. Ulusal Düzeyde 

➢ İlgili bakanlıklara, çocuklar lehine kanun tasarıları hazırlanması yönünde öneriler 

getirilmesi, bu suç türlerine cezada indirim yapılmaması.  

➢ Bilişim ve iletişim sektöründeki servis sağlayıcıların, internet güvenliğinin arttırılması 

ve siber suçların azaltılması konusunda faaliyet gösterenlere, vergi indirimi gibi teşvik 

edici yasal düzenlemeler getirilmesi. 

➢ Bilişim ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların, İnternet ortamında 

çocukların güvenliğine yönelik yasal sorumluluklarının artırılması. 

➢ Siber suçlar konusunda güvenliği artırmaya yönelik bilinçlendirme etkinliklerini 

kolaylaştıran yasal düzenlemeler getirilmesi, 

➢ Evrensel olarak kullanılan çevrimiçi cinsel sömürü kavramlarının Türk Ceza Kanunu’na 

tanım olarak eklenmesi ve bir yaptırıma bağlanması. 

➢ İç mevzuatın Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşma hükümlerinin ulusal 

mevzuata uyarlanması, varsa uyuşmazlıkların tespit edilmesi.  

➢ Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun “çevrimiçi cinsel suçlar” başlığı 

altında ayrıntılı olarak yeniden düzenlenmesi. 

 

 

b. Yerel Düzeyde 

 

➢ Eskişehir Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğünün sekretaryasını yürüttüğü, “İnternet 

Ortamında Çocukların Cinsel İstismarının Önlenmesi Kurulu” tarafından bir yönerge 

hazırlanması, bu yönerge ile tüm kurumların bilgilendirilmesi ve farkındalık 

yaratılması, ilgili kurumlarla işbirliği yapılması. Bu kurulun sorun ve çözüm önerileri ile 

ilgili bir platform-ağ oluşturması. 

➢ İnternet kafe ve oyun salonlarına yapılacak denetimlerin arttırılması, uygunsuz 

faaliyette bulunan işletmelere yönelik ceza yaptırımlarının arttırılması. 

 

B. UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER 

 

a. Koruma – Önleme Alanında 
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➢ Çocukların kullanımına uygun telefon ve bilişim araçlarının üretilmesi,  bunların 

yazılımlarının çocuklara uygun olarak geliştirilmesi okul vb. ortamlarda bu tür güvenli 

cihazların kullanılması, buna yönelik yasal tedbirlerin alınması, 

➢ Halk Eğitim gibi yaygın eğitim kurumları tarafından dijital vatandaşlık ve internet 

güvenliği konularında eğitim vermesinin sağlanması, 

➢ Bu alanda çalışan tüm personele hizmet içi eğitimlerle destek verilmesi, etkinliklerinin 

arttırılması, 

➢ Kurumlarla üniversiteler arasında işbirliği yapılarak, alanla ilgili bölümlerde, akademik 

yıl içerisinde belirli periyotlarla veya yaz okullarında eğitimler verilmesi, öğrencilere 

kurumlarda staj imkânı tanınması ve teşvik edilmesi, 

➢ Çevrimiçi istismara maruz kalma durumunda delillerin saklanması ve muhafazası 

konusunda bilinçlendirme çalışmalarının arttırılması.  

➢ Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne online ihbar sayfasının açılması.  

➢ Sosyal medyada online cinsel suçların önlenmesi için ihbarda bulunma yöntemlerinin 

öğretilmesi ve bu konuda broşür hazırlanması.  

➢ Çocuklarının kişisel gelişimi için alternatif sosyal etkinliklere yönlendiren ve çocuğuyla 

birlikte katılan ebeveynlere teşvik sağlanması.  

➢ Her mahallede kreş ve okul bulunması.  

 

b. Farkındalık Yaratma Alanında 

 

➢ Sorunların çözümüne yönelik sıkça sorulan sorular kılavuzu hazırlanması, bu kılavuzun 

İnternet ortamında ve basılı olarak yayınlanması ve böylece ulaşılabilirliğinin 

arttırılması. Örneğin. cep telefonu veya internet paketi satın alanlara güvenli internet 

kullanımını açıklayan bu kılavuzların dağıtılması.  

➢ Farkındalık yaratma ve bilinçlendirmeye yönelik hazırlanan; afiş, broşür, kılavuz 

,billboard ,oyun, animasyon, tiyatro gibi  tüm eğitim materyallerin çok dilli olarak 

hazırlanması, mülteci ve engelli çocukların da rahatlıkla anlayabileceği içerikte olması.  

➢ Farkındalık yaratma amacıyla yapılacak çalışmalarda toplu taşıma araçlarının 

kullanılması. 

➢ Kamu spotu çekilmesi, çekilen spotların farklı dillerde at yazı seçeneğinin bulunması, 

çocukların izleyeceği saatlerde yayınlanma zorunluluğu getirilmesi. 

 

C. İDARİ TASARRUFLARA YÖNELİK ÖNERİLER 

➢ Çocuk istismarı ile ilgili ihbarcılar ve tanıklar hakkında, koruyucu ek tedbirlerin 

yürürlüğe konulması. Buna ilişkin istismarcılara yönelik denetimli serbestlik ve adli 

serbestlik konularının daha aktif kullanılması için Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili 

hâkimlerle istişarede bulunarak daha tedbirli davranmalarının sağlanması. 
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➢ Şüpheli ve sanıkların; tanık ve ihbarcılara ulaşabilecekleri iletişim bilgilerinin 

gizliliğinin korunması için gerekli tedbirlerin alınması. 

➢ İhbarda bulunan ve tanıklık yapan kamu görevlilerinin can ve mal güvenliğinin ciddi 

tehlike altında olması halinde, talep üzerine görev yerinin değiştirilebilmesi. 

➢ Yeterli personeli bulunmayan kurumların tespit edilmesi ve personel ihtiyacının 

giderilmesi, gerekli atamalar ın yapılması.  

➢ İnternet kafe ve oyun salonlarının iç mekânlarının düzenlenmesine yönelik çalışmalar,  

➢ İnternet kafe dışında alternatif sosyal gelişim alanlarının açılması ve çocukların bu 

alanları güvenli olarak kullanmasının sağlanması.  

➢ İnternet kafe ve oyun salonlarının denetimi için özel bir ekip oluşturulması.  

➢ İnternet kafe ruhsatı verilmeden önce bireylere bu konuda zorunlu önleyici eğitim 

verilmesi 
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YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI ÖNLEME ÇALIŞTAYI-III 

SANAL ORTAMDA ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİNDE KURUMLARIN ROLÜ 

TARTIŞMA GRUBU SONUÇ RAPORU 

Nuran YARDIMCI Moderatör  

Burak KARAKAYA Moderatör 
Erhan ÖZCAN Raportör 
Yelda HARMANKUYU Raportör 

 

SANAL ORTAMDA ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİNDE KURUMLARIN ROLÜ TARTIŞMA GRUBU 

KATILIMCI LİSTESİ (Kuruma Göre Alfabetik Sıralıdır) 

KATILIMCININ ADI-SOYADI KURUMU 

Bülent YILDIRIM Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

Hüseyin ÇAĞDAVUL 2 Eylül Ortaokulu 

Hüseyin RAMAZANOĞLU Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

Serdal ÖZDEMİR İl Emniyet Müdürlüğü/Çocuk Şube Md.lüğü 

Ahmet ASLAN İl Sağlık Müdürlüğü 

Belkıs DEDE İl Sağlık Müdürlüğü 

Özlem METE İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 

Gülden KARAOĞLANLI Korunmaya Muhtaç Kız Çocukları Derneği 

Özen ONURLU Korunmaya Muhtaç Kız Çocukları Derneği 

Nilgün KILIÇ Meserret İnel İlkokulu 

Necati ERDAĞLI Odunpazarı İlçe Müftülüğü 

Meltem DİNLEYİCİ Osmangazi Üniversitesi 

Tuncay DUR Özel Gelişim Koleji 

Gülnaz TÜMKAYA Tapu Bölge Müdürlüğü 

Özge KONAKÇI Tepebaşı Belediyesi 

Suzan BEYCAN Tepebaşı Rehberlik Araştırma Merkezi 

İbrahim SARI Van Emniyet Müdürlüğü 

GİRİŞ 
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Eskişehir ili genelinde 2014 yılında başlatılan ve üçüncüsü yapılan çalıştaylarda çocuk 

ihmalini ve istismarını önlemeye konusunda sorunlar ve çözüm önerileri mevcuttur.2016 

çalıştayında geçmiş çalıştayların çıktılarının ışığı altında yeni öneriler de üretilmiştir.  

Bu kapsamda çocuk istismarına yönelik bir il eylem planı geçen yıl yapılan çalıştay 

kapsamında hazırlanmış Önlemeye yönelik İl uygulama yönergesi olup, hâlihazırda 

kurumların iş birliği ile stratejik il eylem planı uygulanmaktadır.  

Eskişehir ili kapsamında ilkokul, orta ve lise öğrenimi döneminde çocuk ve veli 

eğitimleri düzenli olarak yapılmaktadır.  

Eskişehir Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü sekretaryasının yürüttüğü “İnternet Ortamında 

Çocukların Cinsel İstismarının Önlenmesi” kurulu bulunmaktadır. Bu kurul bünyesinde 

Jandarma, Emniyet, Halk Sağlığı, Bilgi İşlem, ASPİM ve MEM temsilcisi bulunmaktadır. 

Çalışma grubunda ortaya çıkacak önerilerin bu kurula da sunulmasına karar verilmiştir.  

Müftülük bünyesindeki Aile Dini Rehberlik Birimi aileyi koruma konulu seminerler 

yaptığını belirtmiştir. ADR’nin kendine özel bir telefon hattının olduğu ve müftülük 

bünyesindeki Kuran Kursu kursiyerlerine hizmet verdiği bildirilmiştir. 

ÖNERİLER 

Mevcut durum tespitinin tartışılmasının ardından Eskişehir ilinde bilişim okuryazarlığını 

geliştirmek ve sanal ortamda çocuk ihmal ve istismarını önlemek amacıyla aşağıda yazılı 

öneriler geliştirilmiştir. 

✓ Eskişehir genelinde çevrim içi ve çevrim dışı çocuğa yönelik şiddet ve istismar 

bildirimlerinin yapılabileceği telefon hattı ve sosyal medya destek hattının 

oluşturulması ve tanıtılması, aktif olarak kullanılmasının sağlanması, 

✓ Anne babalara yapılan veli eğitimlerinin(AEP, BADEP) daha verimli hale getirilmesi 

adına hafta sonlarında yapılması, kısa ve etkili sunumların kullanılması, 

✓ Çocuk ve ebeveynlerin eğitim sürecinde kullanılacak standart bir eğitim materyalinin 

alanda çalışan profesyoneller, sosyal hizmet uzmanı, PDR, adliye, akademisyen, kolluk 

güçlerinin de katılımıyla birlikte hazırlanması,  

✓ Aile eğitimlerinin MEM kanalıyla yürütülmesi, 

✓ Bilişim okuryazarlığı konusunda hem çocuklar hem de velilere yönelik kamu spotları 

hazırlanarak yerel TV ve radyo kanallarında yayınlanmasının planlanması, 

✓ Anadolu Üniversitesi ile işbirliği yapılarak kısa animasyonlar hazırlanması ve hem 

velilerin hem de çocukların cep telefonlarına ve sosyal medya hesaplarına 

gönderilmesi,  

✓ Eskişehir ilindeki sinemalarda reklamlardan önce bu animasyonların yayınlanmasının 

sağlanması, 

✓ Hazırlanacak animasyonların protokolü imzalamış 25 kurumun web sitesinde de 

yayınlanması 
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✓ Kurumların sosyal medya hesaplarının oluşturulması, bu hesapların aktif olarak 

kullanılması, bu hesapların tanıtımının yapılması ve bu hesaplara çevrim içi ve çevrim 

dışı olarak gelecek şiddet ve istismar bildirimlerinin eğitimli uzmanlarca yardımcı 

olunması ve takibinin yapılması, 

✓ Genel idari yapıda mevcut olan çocuğun istismara karşı korunmasına yönelik algının 

çevrim içini de kapsayacak biçimde geliştirilmesi, yeni iletişim teknolojilerinin getirdiği 

fırsatlar ve tehditler konusunda kurum yetkililerinin ve çalışanlarının bilgilendirilmesi,  

✓ Dezavantajlı çocuklara yönelik bilişim okuryazarlığının geliştirilmesi, sanal ortamda 

cinsel istismarı önlenmesi konusunda bu çocukların bilgilendirilmesi ve ailelerine de 

eğitim verilmesi, 

✓ Belediyeler ve Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü, Kızılay, Anadolu Üniversitesi, 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesindeki gençlik merkezleri ve gençlik 

merkezleri kamplarında sanal ortamda bilişim okuryazarlığı ve çevrimiçi çocuk 

istismarına yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması,  

✓ Gençlik merkezleri bünyesinde açılan bilişim kursları eğitimcilerinin eğitilerek bu 

kursların ders müfredatına güvenli internet konularının eklenmesi, 

✓ Çocuk odaklı çalışan kurumların çocukla temas kuracak personel seçimlerinde dikkatli 

davranmaları, 

✓ Çocuk istismarını ve ihmalini önleme yönergesinin tüm kurumlara iletilmesi, 

✓ Çocukla çalışan personelin rehabilitasyonunun yapılması ve bu çalışanlara süper 

vizyon desteğinin verilmesi 

✓  Çocukların en çok izledikleri çizgi film ya da dizilerde sanal ortamda çocuk 

istismarının önlenmesi ve bu tür durumlarda nereye başvurulacağına dair mesajların 

yerleştirilmesi.  

✓ İnternet kafeler, Bilgisayar, bilgisayar oyunları ve malzemeleri, cep telefonu 

mağazalarında satılan her ürünün yanında güvenli internet kullanımı konulu 

broşürlerin de zorunlu olarak verilmesi, 

✓ Çocuk doktorları ve Aile Hekimlerinin güvenli internet kullanımı hakkında eğitilmesi, 

✓ Aile Hekimlerinin çocuk sağlığı izlenim sırasında medya kullanımının sorgulanması ve 

bu konuda çocuk ve ebeveynlere bilgi verilmesi. 

✓ Müftülük vasıtasıyla Cuma hutbelerinde düzenli olarak güvenli internet kullanımı ve 

çevrim içi şiddet ve istismar vakalarında başvurulacak yerler konusunda bilgi 

verilmesi, bu konuda verilecek bilgiler konusunda destek sağlanması 

✓ Eskişehir ilinde bulunan mülteci çocuklar için yapılacak animasyonların ve basılacak 

broşürlerin farklı dillerde de basılması ve çevrilmesi, 
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2 HAZİRAN 2016 
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YEREL DÜZEYDE ÇOCUK 

İHMALİNİN VE 

İSTİSMARININ ÖNLENMESİ 

STRATEJİK İL EYLEM 

PLANI UYGULAMA 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

KAPSAMINDA 

KURUMLARIN YAPTIĞI 

ÇALIŞMALAR-2016 

Hatice Buket ÖZKAN 

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme 

Komisyonu 

 

04-06 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen “Yerel Düzeyde Çocuk İstismarının ve 

İhmalinin Önlenmesi Çalıştayı”nın ardından, tartışma gruplarında ortaya çıkan önerilerin 

hayata geçirilmesi, sürdürülebilirliğin ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, 

üniversiteler ve yerel yönetimler arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla 20 Ekim 2014 

tarihinde “Yerel Düzeyde Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi Stratejik İl Eylem Planı 

Uygulama İşbirliği Protokolü” imzalandı.  

 Protokolü Eskişehir ilinde 12 kamu kurumu, 5 sivil toplum kuruluşu, 2 üniversite, 1 

belediye, 1 meslek örgütü olmak üzere toplam 21 kurum ve kuruluş imzalamıştır. Protokolün 

imzalanmasının ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk İstismarını ve İhmalini 

Önleme Komisyonu tarafından hazırlanan “Yerel Düzeyde Çocuk İstismarının ve İhmalinin 

Önlenmesi Stratejik İl Eylem Planı”  kurumlara gönderildi.  

 2015 yılı Mart ayında 6 belediye ve 2 sivil toplum kuruluşu da ek protokolle 

çalışmalara dâhil oldu.  

 Kurumların yaptığı çalışmalarla ilgili hazırlanan bu yazı 2 Haziran 2016 tarihinde 

“Yerel Düzeyde Çocuk İstismarının Önlenmesi Çalıştayı-3” kapanış ve değerlendirme 

oturumunda yapılan sunulardan derlenmiştir. 
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin protokol kapsamında yaptığı çalışmalar; 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi yapılacak çalışmaların planlanması ve 

koordinasyonun sağlanması amacıyla kendi bünyesinde beş toplantı gerçekleştirmiştir. Bu 

toplantılarda; 10 Kasım 2015’te gerçekleştirilen ilk toplantıda bir önceki sene içerisinde 

yapılan çalışmalar değerlendirildi. Hangi anabilim dalında, hangi ders öğretim elemanlarının 

çocuk ihmal ve istismarına yönelik konuları ne şekilde ele aldığı görüşüldü. Öğrencilerin bu 

konudaki eksiklerinin neler olduğu ve hangi çalışmalarla bunların giderilebileceği üzerine 

konuşularak yapılabilecek panel etkinlikleri ve film gösterimi ardından da söyleşi etkinlikleri 

fikirleri tartışıldı. Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarına yönelik çocuk 

ihmal ve istismarını önleme konusunda her ay mutlaka bir etkinlik yapılması görüşü kabul 

edildi. Bu amaçla 20 Kasım 2015 Dünya Çocuk Hakları gününde bir panel düzenlenmesi 

kararlaştırıldı ve konuşmacıların kimler olacağı belirlendi. İkinci toplantıda; 17 Kasım 

2015’te gerçekleştirilen toplantıda, 20 Kasım 2015 Dünya Çocuk Hakları gününde 

“Türkiye'de Çocuk Hakları Uygulamalarına Örnekler” adlı panelin gerçekleştirilmesi 

hakkında görüşüldü. Bu konuda çalışmalar yapan anabilim dallarının çalışmalarını toplantı 

salonu önünde sergilemeleri, öğrencilere dağıtılması üzere el broşürlerinin hazırlanması ve 

içeriklerinin incelenmesi, panel öncesi son hazırlıkların yapılması ve görev dağılımı konuları 

görüşüldü. Katılımcı öğrencilerden iletişim bilgilerini almak ve yapılacak diğer etkinliklerden 

onları haberdar etmek üzere bir liste hazırlanması, getirilen soru ve önerilerle ilgili kimlerin 

ne şekilde ilgileneceği konularında hazırlıklar ve görev dağılımları yapıldı. Üçüncü 

toplantıda; 1 Aralık 2015’te gerçekleştirilen toplantıda, 20 Kasım 2015 Dünya Çocuk Hakları 

gününde gerçekleştirilen “Türkiye'de Çocuk Hakları Uygulamalarına Örnekler” adlı panelin 

değerlendirmesi yapıldı. Panele katılan katılımcılara uygulanan anketlerin analizleri yapılmak 

üzere görev paylaşımı yapıldı. Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin 

belirlenmesi konusunda görüşler alındı. Her ay bir etkinlik gerçekleştirilmesi fikrine yönelik 

bundan sonra öğrencileri bu konuda daha aktif kılarak birbirleri arasındaki etkileşimleri 

arttırmak üzere öğrenci panellerinin düzenlenmesi ve kendi deneyimlerini paylaşmaları ile 

birbirlerini motive etmeleri konuları görüşüldü. Öğrencilerin etkin olduğu ve yapılması 

planlanan panelde yer alacak anabilim dalları ve öğrencilerin isimleri hakkında fikirler 

paylaşıldı. 22 Aralık’ta yapılması planlanan öğrenci panelinde yapılacak sunumların 
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çerçevesinin ne olacağı, öğrencilerin aktif katılımları konusunda neler yapılabileceği 

konuşuldu.22 Aralık’ta düzenlenmesi planlanan öğrenci panelinde öğrencilerin sunum 

çerçevelerinin çocuk ihmal ve istismarını önleme adına yaptıkları çalışmalar veya 

gözlemlerinden yola çıkarak paylaşımda bulunmaları kararlaştırıldı.  

Mezun olmuş ve alanda çalışan bir öğretmenin de panelist olarak yer alması ve 

deneyimlerini paylaşması, tanımlardan yola çıkarak broşürler hazırlanabileceği ve 

öğrencilerin de bu konuda kendi deneyimleriyle katkılar sunacağı bir program oluşturulması 

kararlaştırıldı. Dördüncü toplantıda; 20 Ocak 2016 tarihinde yapılan toplantıda, bir önceki 

toplantıda 22 Aralık 2015’te düzenlenmesi planlanmış öğrenci paneli etkinliğinin çeşitli 

aksaklıklar nedeniyle film gösterimi etkinliğine dönüşmesi değerlendirildi. 22 Aralık 2015’te 

“Short Term 12 (Kısa Dönem 12)” filminin gösterimi ve arkasından öğrencilerle çocuk ihmal 

ve istismarının önlenmesi konusunda yapılan söyleşinin değerlendirmesi yapıldı. 20 Kasım 

2015’te yapılan etkinliğin ardından uygulanan anketler doğrultusunda öğrencilerin istek ve 

beklentilerine yönelik yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan veriler değerlendirildi.  Anket 

sonuçlarına göre, öğrencilerin büyük çoğunluğunun bu paneli bilgilendirici bulduğu (%16) ve 

bununla beraber bilinç oluşturduğu, çok etkili ve kazanım sağlayan bir panel olduğu gibi 

olumlu görüşlerin bulunduğu bir etkinlik olarak değerlendirildiği gözlendi. Meslek yaşamına 

katkı bağlamında yapılan değerlendirmelerde ise aileleri ve çocukları cinsel eğitim ve cinsiyet 

eğitimi konusunda eğitme, çocuk hakları konusunda çocukları eğitme ve aileleri 

bilgilendirmek için çaba gösterme, gerektiğinde hukuksal önlemeleri alma gibi konuların 

değerlendirildiği görüldü. Öğrencilerin bu tür bilgilendirici çalışmaların, aile ve toplum 

eğitimlerinin, araştırmalar ve düzenli toplantılar yapılmasını istediği gözlendi. Öğrencilerin 

sınav dönemlerinin ve hemen ardından ara tatillerinin olması ve bu sebeple de yapılacak 

etkinliklere katılımın sağlanamayacağı düşünülerek Ocak ve Şubat aylarında etkinlik 

planlanmayarak, Mart ayından itibaren, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında her ay en az bir panel 

etkinliği ve uygun olduğu taktirde de bir film gösterimi etkinliği olmak üzere iki etkinlik 

yapılması kararlaştırıldı. Gösterilecek kısa filmlerle ilgili kararların alınması için bir liste 

oluşturularak, listedeki filmlerin çalışma grubu üyelerince izlenip değerlendirilmesi ve 

belirlenmesi kararlaştırıldı. Mart ayı panel etkinliği olarak 17 Mart 2016 tarihinde “Öğretmen 

Adaylarının Gözüyle Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Paneli-1” adlı etkinliğin 

gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Düzenlenen beşinci toplantıda; 14 Mart 2016 tarihinde 

yapılan toplantıda, 17 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan panel etkinliği ve 

Nisan ayında yapılması planlanan panelde yer alacak panelistler ve neler konuşulacağı 
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görüşüldü. Düzenlenmesi planlanan panel etkinlikleri ile birlikte film ve ardından söyleşi 

etkinliklerinin de nasıl bir takvimde gerçekleştirileceği konusunda görüşler paylaşıldı. 

Öğretmen adaylarına yönelik olarak yapılacak panellerin duyurulması konusunda görev 

paylaşımı yapıldı. Çalışma grubu üyelerinden klinik psikoloji üzerine çalışmaları olan bir 

üyenin bir film gösterimi ve ardından söyleşi yürütmesi kararı alındı. Nisan ayında yapılması 

planlanan panel etkinliğinde yer alacak panelistler belirlendi. 17 Mart 2016’da 

gerçekleştirilmesi planlanan ve tüm hazırlıkları tamamlanan panel etkinliği devlet 

kurumlarının adının geçtiği ve bu nedenle önceden izin alınması gerekliliği ve sözü edilen 

izinlerin alınmamış olması sebebiyle iptal edildi. Toplantılar sonrasında iptal olan panel 

etkinliğinin ardından 22 Nisan 2016 tarihinde klinik psikoloji alanında çalışan çalışma grubu 

üyemiz tarafından Çocuk İhmal ve İstismarı konusuna, altında yatan sebepler konusunda ve 

toplum olarak neler yapıldığına veya yapılmadığına dikkat çekmek üzere “Atlı Karınca” 

isimli film gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından öğrenciler ile filmdeki karakterler, 

özellikleri ve istismarın nasıl anlaşılabileceği üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. 3 Mayıs 

2016 günü “Farklı Yönleriyle Çocuk İhmali ve İstismarına Bakış” adlı panel yapılması 

kararlaştırıldı. Bu panele öğretmen adaylarının yanında, paydaş kurumlardan olan Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle okullarda öğrenim gören öğrencilerin velilerinin de 

katılımının sağlanması istendi. Bu panelde hem öğretmen adayları hem de veliler için yararlı 

olacak, çocuk için yapılabilecekler, siber zorbalık, öykü ve masallarda istismar ve hukuksal 

süreçte istismar konularının ele alınacağı belirlendi. 

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin protokol kapsamında yaptığı çalışmalar; 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sosyal Pediatri 

Bilim Dalı ihmal ve istismar ön tanısıyla yönlendirilen hastaları değerlendirmektedir. Ayaktan 

ve yatan hastaların gerektiğinde sosyal hizmet uzmanı ile değerlendirilmesi sağlanmakta ve 

gerekli durumlarda sosyal destek ve tedbir kararlarının alınması için başvurular yapılmaktadır. 

Tıpta uzmanlık asistanları ve tıp öğrencilerine çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili eğitim 

toplantıları yapılmaktadır. 
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ESKİŞEHİR BAROSU 

 

Eskişehir Barosu Çocuk Hakları İzleme Komisyonu protokol kapsamında yaptığı 

çalışmalar 

Eskişehir Barosu Çocuk İzleme Komisyonu olarak 2016 yılının Ocak ayından itibaren 

Eskişehir’in çeşitli mahallerindeki okullarda birçok öğrenci ile buluşup öğrencilerin Çocuk 

Hakları ve İstismar konusunda bilinçlendirilmelerine katkıda bulunmuştur.  

Okullarda Çocukların sahip oldukları hakların farkına varmalarını sağlamak için 5. ve 6. 

sınıf öğrenci ve öğretmenleriyle, Çocuk Hakları Sözleşmesini temel alan oyunlar oynandı ve 

animasyon film izlendi.  

 

Eskişehir Barosu Çocuk Hakları İzleme Komisyonu olarak Eskişehir’de bulunan 

yurtları ziyaret edip yurtta kalan kız öğrencilerle bir araya gelinmiştir. 

Öğrencilere avukatlık mesleğinin tanıtımını yaparak karşılaştıkları sorunlarla nasıl 

savaşacakları konusunda bilgiler verilmiştir. 

Çocuklarla birlikte yapılacak birçok aktivite planlanmış ve bu çocukların topluma 

kazandırılması için gerekli araştırmalar ve çalışmalara başlanmıştır. 
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ESKİŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığında 2014  yılı  personel atamalarında   Çocuk  ve   

Kadın  Kısım  Amirliği  kurulmuştur.  “Çocuk Suçlarının ve Kadına Yönelik Şiddetin 

Önlenmesi” kursu gören ve ilgili amirliğe ataması yapılan personel,  çocuk ve kadın suçlarına 

sivil kıyafetli olarak müdahale etmektedir. 

 Eskişehir İl  Jandarma  Komutanlığı  Çocuk    ve   Kadın  Kısım   Amirliğince  

oluşturulan   ‘’Çocuk  İstismarına  Hayır’’  projesi   ile     çocukların  internet  ortamında  her   

türlü   cinsel   sömürüye  ve  istismara karşı korunması amacıyla;  çocukların   cinsel  

istismarını teşvik  eden  görüntülerin  ve  18 yaşından küçüklerin  psikolojik ve  fizyolojik   

gelişimine   olumsuz   etki    eden     oyunların     oynatılmasının     önüne     geçilmesine  

yönelik    olarak  Eskişehir  İl  Jandarma  Komutanlığı   sorumluluk   bölgesindeki  5 adet   

internet   kafe’de   periyodik   olarak denetim ve   kontroller yapılmaktadır.  

Çocuk ihmali ve istismarının önlenmesinde yapılan çalışmalar; Toplum Destekli 

Güvenlik Hizmeti  kapsamında   çocuk ihmal ve istismarına karşı,     halkın  bu  konuda  

duyarlılığını  arttırmaya  yönelik köy toplantıları düzenlenmektedir. Çocuk İhmal ve 

İstismarına Karşı (10) farklı broşür ve el ilanları hazırlanarak vatandaşlara dağıtılmak 

suretiyle bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti icra edilmiştir.     Aile ve Sosyal Politikalar 

İl Müdürlüğü tarafından gönderilen Sosyal Çalışma Görevlileri Listesi suça sürüklenen ve 

mağdur çocukları ilgilendiren olaylarda görevli icapçı personelden yararlanılması amacıyla  

tüm bağlılara tamim edilmiştir.   

Çocukların  internet  ortamında  istismar edilmesinin önlenmesi maksadıyla    

Eskişehir  İl  Jandarma  Komutanlığı     sorumluluk bölgesinde  yaşayan 1234  vatandaşımıza  

jandarma kısa mesaj sistemi  ile  “Kişisel  bilgileri  internet   ortamında   tanımadığınız 

kişilerle paylaşmaması gerektiğini çocuğunuza öğretiniz. Güvenli İnternet paketini tercih 

ediniz.“ mesajı gönderilmiştir.  

Eskişehir İl  Jandarma   Komutanlığı  sorumluluk    bölgesinde bulunan       okul     

çevrelerinde    ve   öğrencilerin    toplu    olarak bulunabilecekleri pastane, kafeterya, park, 

spor  tesisi gibi yerlerde çocuk  istismarına  karşı  gerekli  önleyici  tedbirlerin  alınması için 

önleyici  kolluk devriyesi   görevlendirilmektedir. Cinsel  istismar  mağduru   çocuklar  Çocuk   

İzleme  Merkezine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı/Kadın ve Çocuk kısmında sivil görev  

yapan   personel   tarafından   sivil    araç    ile         intikali  sağlanmaktadır.  
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Çocuk istismarı ve ihmali Uygulama Yönergesi tüm bağlılara tamim edilmiştir. 

24.06.2014 tarihinde ilgili kurumlar arası imzalanan yerel düzeyde çocuk istismarının 

ve ihmalinin önlenmesi stratejik il eylem planı uygulama işbirliği protokolü gereği yapılan 

tüm çalışmalarda taraflar arasında ‘’Ortak Adım Ortak Söylem‘’ ilkesi benimsenmiş ve 

uygulanmıştır.  
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ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

 Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nün protokol 

kapsamında yaptığı çalışmalar;  

2001 yılı içerisinde kurulan Çocuk Şube Müdürlüğümüzce, Çocuklara yönelik adli ve 

idari tüm işlemler yürütülmektedir. 

Eskişehir Çocuk Şube Müdürlüğü Olarak Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesine 

Yönelik;  21/12/2015 tarihinde kurulan Çocuk İzlem Merkezince, Cinsel İstismar suçundan 

zarar gören çocuklarla ile ilgili tüm işlemler yürütülmektedir. 

Güvenli Okul Projesi kapsamında; Eğitim çağındaki çocukların, suçtan zarar 

görmemeleri, suça sürüklenmemeleri ve zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla, 

motorize ve yaya timler(Okul İrtibat Görevlileri) oluşturulmuş, bu timler okul çevrelerinde 

görev yapmaktadırlar. Okul İrtibat Görevlileri; öğrencileri rahatsız edebilecek ilgisiz şahıslar 

ve öğrencileri olumsuz etkileyebilecek umuma açık yerler hakkında gerekli denetimleri 

yapmaktalar, okula gitmediği tespit edilen öğrencilerin okula devamını sağlamaktadırlar. 

Sokakta çalıştırılan ya da dilendirilen çocuklara yönelik;  2014 yılı Temmuz ayından 

bu yana, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Büyükşehir 

Belediyesi personelinden oluşan ekip, sokakta çalışan veya dilendirilen çocuklara ve ailelere 

yönelik önleyici ve koruyucu çalışmalar yapmaktadır. 

Çocukların Korunmasına Yönelik Valilik Makamı Tarafından Alınması Sağlanan 

Kararlar; 

Eskişehir Valiliğinin; 

2013/01 sayılı kararı ile; okul çevresinde, herhangi bir ilişiği olmayıp buralarda 

toplanan şahısların buradan uzaklaştırılması ve buna uymayanlara ise idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

2014/2 sayılı kararı ile; Çocuklarımızı çakmak ve çakmak gazının zararlarından 

önlemek amacıyla, 18 yaş altındakilere çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklanmıştır. 

 2014/3 sayılı kararı ile; kayıp olan ve evden kaçan çocukların korunması amacıyla, 

seyahat acentelerinde, otobüs terminallerinde ve tren istasyonlarında 18 yaşından küçüklere 

bilet satışının yapılması yasaklanmıştır. 
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ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

 Beşte Bir projesi ve Kentler ve Bölgeler Sözleşmesi kapsamında yapılan çalışmalar; 

Türkiye Cumhuriyeti’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin 2007 yılında onayladığı Cinsel 

İstismar ve Sömürüye Karşı Çocukların Korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi (Lanzorete 

Sözleşmesi) 2010 yılında ülkemiz tarafından onaylanmıştır. Bununla bağlantılı olarak Avrupa 

Konseyi 2010 yılında çocuğa karşı cinsel şiddeti sonlandırmak için “Beşte Bir (One in Five)” 

kampanyasını başlatmıştır. Tepebaşı Belediyesi olarak, 11 Mayıs 2015 tarihi itibariyle; Beşte 

Bir kampanyası kapsamında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin 

“Kentler ve Bölgeler Sözleşmesini”  imzalayarak, Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) ile 

birlikte çocuğa yönelik her türlü istismarı önlemeye yönelik Beşte Bir Kampanyasını 

yürütmektedir. 

 Çocuklarla Çalışmamız; Çalışmalarımızı Belediyemiz çocuk sanat merkezlerinde ve 

belde evlerinde yürütmektedir.  

• Esentepe Çocuk Sanat Ve Kültür Merkezi-Esentepe Mahallesi 

• 23 Nisan Çocuk Sanat Ve Kültür Merkezi- Tunalı Mahallesi 

•  Hedef Batıkent Beldeevi- Batıkent Mahallesi 

•  Çamlıca Beldeevi- Çamlıca Mahallesi  

• Çukurhisar Çocuk Sanat Ve Kültür Merkezi- Çukurhisar Mahallesi  

 1 yılda 240 çocuk ve 200’den fazla veliye ulaşıldı. Çocukların istismarı ve cinsel 

sömürüsüne karşı Avrupa Konseyi’nce evrensel bir karakter olarak geliştirilen “Kiko” ile 

uygun ve uygunsuz bedensel temasın farkını çocuklara yine çocukların dilinden 

anlatılmaktadır. Kiko ile 3 hafta boyunca 3 farklı etkinlik yaparak, 3-7 yaş arası çocuklara, 

Sınırları, İç Çamaşırı Kuralı ve Temas konusunda çocukların neye evet neye hayır demesi 

gerektiği konusunu eğlenceli bir dil ile öğretilmektedir. 
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Aile Buluşmalarımız; 

 

 Anne ile birlikte diğer aile bireylerinin de (baba, dede, babaanne vb.) katılımını 

önemsiyoruz. Çünkü; 

  Günümüzde çocuğun doğru gelişimini destekleyecek, hemen her konuyu annelere 

aktarıyor, yapılması gerekenleri de yine annelerden beklemekteyiz. Konu çocuk olduğunda 

fazlasıyla bilgi ve sorumluluk yüklediğimiz annelerle birlikte, bu kampanyayı  diğer aile 

bireyleriyle de paylaşmaktayız. 
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ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞMALARIMIZ 

Çocukların her türlü istismara karşı çıkabilmeleri için en etkili yol haklarını bilmeleri ve 

bedenlerini korumanın farkında olmalarıdır. 

Bu bilinçle 5 yaş ve üzeri çocuklara çocuk haklarını yaratıcı ve çekici yollardan öğreten Bilgi 

Üniversitesi çocuk çalışmaları birimince yaygınlaştırılan “Pusulacık” kitabını kılavuz edindik. 
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Rol oynama, öykü anlatma, kukla oynatma, video izletme, resim çizme, kolaj yapma, 

tartışma, simülasyon, beyin fırtınası, dış mekan aktif grup oyunu, öncelik sıralaması, oyun 

tahtası oyunları ve küçük grup çalışmaları gibi farklı eğitim yöntemleri kullanılmaktadır. 

 

Ayrıca, 10 yaş ve üstü çocuklarla yine Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları 

Birimi’nin “Söz Küçüğün” kutu oyununu oynatarak haklarını eğlenerek öğrenmelerini 

sağlamaktayız. 

Çocuklarla Toplumsal Cinsiyet Eğitimi 

 

Çocuklarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair bir farkındalık yaratamaya ve kişisel 

gelişimlerini toplumsal cinsiyet rollerinin sınırlarının ötesinde geliştirmelerine olanak 

sağlamaya dayanır.  Buna bağlı olarak kız çocuklar için daha fazla özgüven, kararlılık, 

bağımsızlık ve kamusal alanda kendilerini kolayca ifade edebilmeleri için güçlendirmek 

hedeflenirken; oğlan çocuklar için hedef başarısızlık korkusunun yenilmesi, daha az saldırgan 

olma, daha sosyal ve sorumlu hale gelme, duygularını daha kolay ifade edebilme ve özel alanı 

daha fazla sahiplenmedir. Yaptığımız tüm çalışmalarda dilimizi bu hassasiyet üzerine 

kurmaktayız. Yine bu amaç doğrultusunda resim çizme, grup oyunları, rol oynama etkinlikleri 

ile pekiştirmekteyiz. 
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Çocuk çalışmaları birimi olarak amacımız; Çocuk haklarının gözetilmesine ve 

yaşamlarıyla ilgili pek çok meselede yetkin hak sahibi kişiler olmalarına katkı sağlamak ve 

tüm çalışmalarımızı geliştirerek daha fazla çocuğa ve aileye ulaşmaktır. 

 

ESKİŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 Eskişehir İl Müftülüğü’nün protokol kapsamında yaptığı çalışmalar; Eskişehir 

Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü başta olmak üzere diğer kurumlarla da 

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme konusunda işbirliği yapılmaktadır. 

 İlimiz müftülüğünce  çocukların bakımı, eğitimi, korunması, ihmal ve istismar 

edilmemesi konularına vaaz ve hutbelerimizde zaman zaman değinilmektedir. Bu itibiarla 

hazırlanmış olan ıı. üç aylık vaaz irşat programı kapsamında 22 mayıs 2015 tarihinde 

Eskişehir geneli tüm camilerimizde vaaz ve hutbelerde “çocuk istismarı ve ihmalini önleme” 

konusu anlatılmıştır. ES TV’de yayınlanan “gönül ufku” programında 22 mayıs 2015 cuma 

günü çocuk istismarı ve ihmalini önleme konusu  anlatılmıştır.   

 Diyanet işleri başkanlığı tarafından 02-05 mart 2015 tarihlerinde 4 gün süreyle  

Ankara Büyük Anadolu Otelinde düzenlenen “çocuk istismarı ve ihmalini önleme eğitici 

eğitimi” seminerine  eskişehir il müftülüğü eğitim uzmanı İsmail Kaymak katılmıştır. Çocuk 

istismarı ve ihmalini önleme eğitici eğitimine katılan ilimiz müftülüğü eğitim uzmanı İsmail 

Kaymak tarafından 27/04/2015 – 26/05/2015 tarihleri arasında Eskişehir ilinin tüm ilçelerinde  

görevli personele yönelik çocuk istismarı ve ihmalini önleme ile ilgili alan eğitimi programı 

hazırlanmış olup mezkur tarihlerde yapılmıştır. 

 İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Kuran Kursu Öğreticisi, toplamda 1150 personel 

alan eğitimine katılmıştır. 

 Tüm ilçelerimizde görevli personele yönelik çocuk istismarı ve ihmalini önleme ile 

ilgili alan eğitimi programını alan personelimiz, din dizmeti ve din eğitimini halkımıza 

sunarken almış oldukları eğitim çerçevesinde hareket etmektedirler. İl ve ilçe 

müftülüklerimizde çalışan personelimiz yerel düzeyde çocuk istismarının ve ihmalinin 

önlenmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. 
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ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kurumun Sosyal Hizmetler Politikası hedeflerine uygun olarak tespit ettiği sosyal 

hizmetlerle ilgili esasları, plan ve programlarını uygulamak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında 

koordinasyon ve iş birliği sağlamak. Toplumun değişen ihtiyaçlarına göre Sosyal Hizmet 

alanlarına giren ve yasayla verilen diğer görevleri yerine getirmektedir. 

 

Halkın gönüllü katkı ve katılımlarına yönelik programları geliştirerek yürütülmesinin 

sağlanması için İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarıyla koordinasyon ve eşgüdümü sağlamaktır. 

 

Öncelikle korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocukların tespiti, bunların 

korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarının sağlanması ile ilgili gerekli 

hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gerekli sosyal hizmet kuruluşlarını kurmak ve 

işletmekle yükümlülüğünü yerine getirmektedir.  

 

ÇOCUK  HİZMETLERİ 

 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze bağlı olarak 1 çocuk yuvası, 15 çocuk 

evi, 1 (Çocuk Sitesi) Erkek Yetiştirme Yurdu, 5 Sevgi Evi,  1 Çocuk İlk Kabul Müdahale ve 

Değerlendirme Birimi, 5 Yaşlı Yaşam Evi, 3 Huzurevi, Kadın Konukevi, Kadın İlk Kabul, 1 

Şiddet Önleme Merkezi bulunmakta olup bahse konu çocuklarda toplam 490 çocuk koruma 

ve bakım altında bulunmaktadır.  

 

Koruyucu aile hizmeti alanında; hakkında korunma kararı alınarak koruyucu aile 

hizmetinden yararlanmak üzere aile yanında yerleştirilen çocuk sayısı 57olup, bu çocukların 

bakımı koruyucu aileler tarafından yapılmaktadır. Toplam aile sayısı 64’dür. 

 

Evlat Edindirme hizmeti alanında; 23 çocuk korunma kararı bulunarak aile yanında 

desteklenmektedir. Hakkında korunma kararı alınarak evlat edindirme hizmeti ile 2002 – 

2014 tarihleri arasında 164 çocuk aile yanına yerleştirilmiştir.  
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AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ 

İl Müdürlüğümüze bağlı Odunpazarı ve Tepebaşı Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından 

toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık kazanması ve ailelerin güçlendirilmesi adına 

eğitimler planlanmakta olup bahse konu kapsamında belirtilen eğitimler düzenli olarak 

verilmiş olup söz konusu eğitimle devam ettirilmektedir. Ayrıca Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri kapsamında müracaatçılara bilgilendirme, yönlendirme, aile danışmanlığı, 

boşanma danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 

 

Aile Eğitim Programı 4497 

Evlilik Öncesi Eğitim 75 

Engellilik Alanında Bilgilendirme Eğitimi 1245 

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı 501 

7-19 Yaş Aile Eğitimi Prog. 156 

Anne-Çocuk Eğitim Programı 80 

Çocuk ve Oyun Eğitimi 46 

Toplumsal Cinsiyet Eğitimi 532 

Bağımlılık Eğitimleri 14 

Evlilik Okulu 27 

Muhtarlar Seminer 77 

Koruyucu Aile 1. Kademe Eğitimi 43 

SHM Hiz. Mod. Tanıtımı (Alan Taraması) 674 

İl Defterdarlık Müd.Aile İçi Şiddet Eğitimi 129 

Toplam Eğitim Alan Kişi Sayısı 8021 

 

KADIN HİZMETLERİ 

       Kadın Konukevi Müdürlüklerinde kadınlara yönelik eğitici-öğretici çeşitli aktiviteler 

yapılmakta olup kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için meslek edindirme 

kurslarına da katılım göstermeleri hususunda gereken rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. 

Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik olarak ŞÖNİM açılmıştır. 

     Kadın konukevinde kalan ve çalışmak isteyen kadınların çocukları, Müdürlüğümüz 

denetiminde faaliyet gösteren Kreş ve gündüz bakımevlerinden ücretsiz yararlandırılır.  
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ESKİŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

Eskişehir’de Tepebaşı ve Odunpazarı olmak üzere iki Gençlik Merkezi bulunmaktadır. 

Gençlik Merkezleri 14-29 yaş arası gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri için sosyal 

ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı merkezlerdir. 

Gençlik kampları, günübirlik geziler ve etkinliklerde çocuk esirgeme kurumunda kalan 

çocuklara öncelik verilmektedir. Çocukların güçlendirilmesi açısından spor faaliyetleri 

yapılmaktadır. Çocuk ihmal ve istismarını önleme konusunda aileyi ve çocukları ve Gençlik 

Merkezi çalışanlarını geliştirme açısından çalışmalar yapılmıştır. 

İl düzeyinde çocuk istismarı ve ihmalini önleme konusunda yapılan çalışmalara 

katılım gösterilmektedir. Suriyeli çocuklara Türkçe dersi verilmektedir. 

Bunun dışında çocukların güçlendirilmesi açısından Gençlik Merkezlerinde atölyeler 

yapılmaktadır. Başlıca atölye çalışmaları:  

❖ İnovasyon Atölyesi 

❖ Kişisel Gelişim Atölyesi 

❖ Dini İlimler Atölyesi 

❖ Sosyal Bilimler Atölyesi   

❖ Değerler Atölyesi 

❖ Dil Eğitimleri Atölyesi 

Gençlik Merkezlerinde oluşturulan kulüplerle çocukların güçlendirilmesi 

desteklenmektedir. Başlıca kulüpler; Güzel Sanatlar Kulübü(Resim, Drama), Fotoğrafçılık 

Kulübü, Müzik Kulübü(Ney, Bağlama, Gitar), Satranç Kulübü, Edebiyat Kulübü, Yabancı Dil 

Kulübü, Proje Kulübü, Çevre Kulübü, Lületaşı İşlemeciliğidir. 

Çocuk istismarı ve ihmalini önleme konusunda Sayın Burak Karakaya’nın katılımıyla 

Gençlik Merkezi çalışanlarına atölye çalışması yapılmıştır.  
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   Gençlik Merkezi üyelerimize madde bağımlılığı konulu konferans verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anadolu Üniversitesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan üyelerimizle birlikte 

Eskişehir’deki Suriyeli çocuklar için kıyafet, oyuncak ve kırtasiye malzemesi toplanmıştır.  

 

,  
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Topladığımız malzemeleri sahipleriyle buluşturduktan sonra çocuklarla oyunlar 

oynayıp onlara yüz boyası yapılmıştır. 

 Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi ile işbirliği içerisinde Eskişehir H tipi cezaevindeki 

mahkûm ve mahkûm çocukları ziyaret edilerek çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı. 

Çocuklarla oyunlar oynanmıştır. 

 Duruhan Özel Bakım Merkezine ziyaret düzenlendi. Üyelerimizle birlikte bu özel 

insanlarla vakit geçirip, onlarla birlikte eğlendik. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpu ilçesine bağlı Karakamış İlkokulundaki öğrencilere okulun ilk haftası okul çantası, 

kırtasiye malzemesi yardımında bulunuldu. 

 

 Karacaören köyünde bulunan ilkokul, üyelerimizin katılımı ile boyandı. Çocuklarla 

vakit geçirildi. 
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 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji bölümündeki lösemili kardeşlerimizi 

ziyaret edip, onları küçük hediyelerle sevindirdik. 

 Genç dönüşüm projesi kapsamında ÖSYM sınavlarında kullanılan kalemler toplanıp 

ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı.  
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PLANLAMASI YAPILAN ETKİNLİKLER: 

• Halk sağlığı ile işbirliği içerisinde Gençlik Merkezimizde Türkçe kursu alan Suriyeli 

çocuklara diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme çalışması 

• İl Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan antrenörlere ve personele çocuk istismar ve 

ihmali konusunda eğitim çalışması  

• Gençlik Merkezindeki; atölyeler, kurslar, kulüpler, sosyal sorumluluk projeleri, 

gönüllük faaliyetleri ile çocukların güçlendirilmesini sağlamak 

• Okullar ziyaret edilerek gençlik merkezi hakkında bilgilendirme yapılması. 
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ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

VERİLEN EĞİTİM SAYISI 

Sağlık Müdürlüğü   : 3 

112 Personeli              : 2 

UMKE Personeli         : 1 

EĞİTİM VERİLEN KİŞİ SAYISI: 283 

 Ayrıca yönerge gereğince Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programının içine Çocuk 

İhmal ve İstismar konusu eklenmiştir. 
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ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 

Müdürlüğümüze Bağlı Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmetleri Merkezi 

10-24 yaş arası gençlere yaşına ve cinsiyetine göre ; 

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı  

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar HIV/AIDS ve korunma   

Güvenli Cinsel Yaşam ve Davranışlar ile ilgili eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık 

hizmetleri verilmektedir. Ayrıca Çocuk İhmal ve İstismarı ile ilgili bilgilendirme, 

danışmanlık, ilgili kurumlara yönlendirme işlemleri yapılmaktadır. 

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında;  

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili Müdürlüğümüze bildirilen 18 yaş altı 

Sağlık Tedbir Kararı verilen çocukların Eskişehir Devlet Hastanesi çocuk psikiyatri 

polikliniğinde tedavilerinin yapılması sağlanarak ilgili mahkemeye bilgi verilmektedir.  

Sağlık Tedbir Kararı verilen çocuklar ile ilgili yapılan iş ve işlemler hakkında resmi 

Kurumlarda çalışan kişilere gerekli durumlarda gerekli bilgi ve destek sağlanmaktadır. 

Vali Yardımcısı Başkanlığında oluşturulan İl Çocuk Koruma Koordinasyon mevzuatı 

çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün düzenlediği alt komisyon 

toplantılarına katılım sağlanmaktadır. 

21 Aralık 2015 tarihinde Eskişehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Eskişehir Devlet Hastanesi bünyesinde Sekreteryası Müdürlüğümüze bağlı Çocuk İzlem 

Merkezi açılmıştır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Ruh Sağlığı Programları Daire 

Başkanlığının Çocuk İhmal ve İstismarı ile ilgili hazırladığı broşürler ilgili kamu 

kuruluşlarına dağıtılmıştır. Çocuk İhmal ve İstismar konusunda 10/11/2015 tarihinde 78 

kişinin katıldığı,  Aile Sağlığı Elemanı ve Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına, Çocuk İhmal 

ve İstismarı Cinsel İstismar ve Çocuk İzlem Merkezi hakkında Farkındalık Eğitimleri 

yapılmıştır. Çocuğun psikososyal Gelişimini Destekleme Programı doğrultusunda 01-02/08-

09-Haziran 2015 tarihinde Safron Otelde 56 kişinin katılımı ile Aile Hekimleri,  Aile Sağlığı 

Elemanları ve Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarına Çocuk İhmal ve İstismarı ile ilgili eğitim 

verilmiştir. 
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ESKİŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ SEKRETERLİĞİ 

 Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir 

şekilde müdahale edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nca başlatılan ve daha sonra tüm ülke 

çapında uygulanması düşünülen proje kapsamında; öncelikli olarak cinsel istismara uğramış 

çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli 

kişilerden oluşan bir merkezde tek seferde yapılmasını temin etmek ve istismarı önleyici 

tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler bünyesinde Çocuk 

İzlem Merkezlerinin (ÇİM) kurulması ve bu merkezlerin işleyişinin Sağlık Bakanlığı 

koordinesinde yürütülmesi uygun görülmüştür 

(http://www.tibbisosyalhizmetler.org/sayfalar/icerik). Bu amaçla 2015 yılı aralık ayında 

Eskişehir’de Çocuk İzlem Merkezi açılmıştır.  

Eskişehir Çocuk İzlem Merkezine Kimler Kabul Edilmektedir? 

 Cumhuriyet Başsavcılığı ya da kolluk kuvvetleri tarafından bildirimi yapılmış 

istismara uğramış ya da uğradığı düşünülen 0-18 yaş grubundaki çocuklar/mağdurlar, 

 Rızası dâhilinde ya da rızası dışında reşit olmadan cinsel ilişki yaşamış (15 yaşını 

doldurmuş ve 18 yaşını doldurmamış) erken ergin olmuş bireyler. 

Eskişehir Çocuk İzlem Merkezi Ekibi 

ÇİM Sorumlu Başhekim Yardımcısı, 

Birim Sorumlusu- Adli Tıp Uzmanı, 

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı, 

4 Adli Görüşmeci ve 1 Aile Görüşmeci  

 Merkezimizde Adli Görüşmeciler, hafta içi 08.00-16.00 gündüz mesaisi, hafta içleri 

16.00-08.00, hafta sonları ise 24 saatlik icap nöbeti şeklinde hizmet vermektedirler.  

 Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASPİM) Temsilcileri haftalık icap nöbeti 

şeklinde birimimize hizmet vermektedirler. 

Eskişehir Çocuk İzlem Merkezi Fiziksel Yapısı 

1 adet adli görüşme odası,  

http://www.tibbisosyalhizmetler.org/sayfalar/icerik
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1 adet adli görüşme izlem odası, 

İçerisinde oyun odası ve ön görüşme alanı bulunan 1 adet iki yataklı ve banyolu çocuk yatak 

odası, 

1 adet aile görüşme odası, 

1 adet muayene odası, 

1 adet kolluk odası, 

1 adet bekleme salonu, 

1 adet adli görüşmeci odası olan müstakil binada hizmet vermektedir. 

Eskişehir Çocuk İzlem Merkezi İşleyişi 

 Adli merciler tarafından bildirimi yapılan vakalar, sivil araç ve kıyafetli Kolluk 

Kuvvetleri (Çocuk Polisi/Jandarma) tarafından merkezimize getirilmektedir. 

 Hastane birimlerince adli vakaya dönüştürülmüş cinsel istismar şüphesi taşıyan 

vakalar, kurum güvenlik görevlisi vekaletinde doğrudan merkezimize yönlendirilmekte, 

mağdurun ön görüşmesi alınmakta, istismar öyküsü tanımlanmışsa süreç başlatılmaktadır. 

PAYDAŞ KURUMLAR VE EĞİTİMLER 

 Çocuk İzlem Merkezi,  Sağlık Bakanlığı sekreteryasında olmak üzere Adalet 

Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü 

ile koordineli olarak faaliyet göstermektedir.  

 Türkiye genelindeki yapılan “Sertifikalı Çocukla Adli Görüşmeci Eğitim Programı” 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde verilmektedir. 

 Eskişehir Valiliği’nde İl Koordinasyon kurulu oluşturulmuştur ve belirli zamanlarda 

toplantılar düzenlenmektedir. 

 2016 yılı Şubat ayında Eskişehir Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcıları, Kolluk 

Kuvvetleri ve ASPİM Temsilcilerine yönelik eğitim vermişlerdir. 
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 

EKSİ 25 DERNEĞİ 

Protokolde yer alan; 

İşbirliğini ve koordinasyonu destekler. 

İlgili birim ve personelinin yapacağı tüm çalışmalarda “ORTAK ADIM, ORTAK 

SÖYLEM”    ilkesini benimser ve uygular. 

İl düzeyinde Çocuk İstismarı ve İhmali Talimatnamesinin düzenlenmesinde görev alır 

ve kendi müdürlüğüne bağlı ilgili kurum ve kişilere tebliğ edilmesini sağlar. 

Bu yükümlüklerin yerine getirilmesi amacıyla; konu ile ilgili başvuru yapan kurum ve 

kuruluşlarla işbirliğine gidilmiştir. 

 

Engelli çocukların ailelerine eğitim verilmesi ve yalnız olmadıklarını hissettirmeye 

yönelik faaliyetleri destekler yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla; 

Hanımefendinin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖZEM işbirliğinde 

25/04/2016 tarihinde “Engellilik Üzerine Etkileşim Toplantısı” düzenlenmiştir. 

Milli Eğitim, RAM ve Baro arasında işbirliği yapılarak çocuk hakları ve çocuk 

istismarı ve ihmali üzerine öğretmenlere, çocuklara ve velilere yönelik eğitim çalışmaları 

planlanmasını, düzenlenmesini destekler yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla; 

UNİCEF, Ankara Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde 5 

oturumluk Çocuk Hakları Modül çalışması yapılmıştır. Modül geliştirme çalışmaları devam 

etmektedir. 
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Medyayı konu ile ilgili bilgilendirir. Çocuk istismarı ve ihmali konusunda yapılan her 

türlü bilgilendirme, koruyucu önleyici çalışmaların, çocuğun üstün yararı gözetilerek 

medyada yer alması sağlar yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla; 

Medyada çocuk ile ilgili yer alan haberler incelenip gerekli düzeltmelerin yapılması 

için çalışılır.  

Uluslararası Çocuk Merkezinin (ICC)kampanya olarak yürüteceği Medya ve Çocuk 

Algısı çalışmalarının bir yıllık sürecinde aktif yer alınacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 

 

YEREL DÜZEYDE ÇOCUK 

İSTİSMARININ VE İHMALİNİN 

ÖNLENMESİ STRATEJİK İL 

EYLEM PLANI UYGULAMA 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

KAPSAMINDA YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

Yasemin TÜMKAYA KARAKAYA 

Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme 

Komisyonu 

 

 

20 Ekim 2014 tarihinde imzalanan protokolün 6.9. maddesi gereğince Eskişehir 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün gerçekleştirmesi gereken 23 yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Yazıda her yükümlülük ve bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar ele 

alınacaktır. 

 

 

6.9.1. İşbirliği ve koordinasyonu sağlamada yetkili ve sorumludur. 

Protokolün 12. Maddesi gereğince İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 

koordinasyonu sağlamak ve çalışmaları planlamak için “Çocuk İhmalini ve İstismarını 

Önleme Komisyonu“ kurulmuştur. Komisyonun planlamasıyla Yerel Düzeyde Çocuk 

İhmalinin ve İstismarının Önlenmesi 1-2 ve 3. çalıştayları planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca Eskişehir İli Uygulama Yönergesi Planlama Çalıştayı ile Çocuk Odaklı Çalışan 

Kurumlar- Günyüzü çalıştayı da planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Komisyon ayrıca 

kurumların bir araya gelmesini sağlayan toplantı ve organizasyonları gerçekleştirmektedir. 
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6.9.2. İlgili birim ve personelinin yapacağı tüm çalışmalarda “ORTAK ADIM, ORTAK 

SÖYLEM” ilkesini benimser ve uygular. 

Tüm çalışmalarda bu ilke benimsenmiş ve uygulanmaktadır. Çalışmalar “Çocuk 

İhmali Ve İstismarı Eskişehir İli Uygulama Yönergesi” doğrultusunda planlanmakta ve 

gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra vaka yönetimi ve takibi süreçlerinde de yönerge 

doğrultusunda çalışılmaktadır. 

 

6.9.3. İl düzeyinde Çocuk İstismarı ve İhmali Talimatnamesinin düzenlenmesi için komisyon 

oluşturur, talimatnamenin düzenlenmesini ve ilgili kurum ve kişilere tebliğ edilmesini sağlar. 

Tüm kurumların ortak adım atmasını, aynı dili kullanmasını sağlamak, süreçte 

karşılaşılan sorunların en aza indirgenmesi, personelin kaygı düzeyinin düşürülmesi için 

protokolde yer alan talimatnamenin düzenlenmesi çalışmalarına başlandı. Çalışma 

planlanırken alanla ilgili sivil toplum kuruluşları ve uzmanlardan süreç boyunca destek alındı. 

Talimatname adı yönerge şeklinde değiştirilip çalışma yürütüldü. 

10 – 11.02.2015 ve 19.02.2015 tarihinde Çocuk İhmal ve İstismarı Eskişehir İli 

Uygulama Yönergesinin Amacı, Kapsamı ve Dayanağı, Yönergenin Uygulanmasına Yönelik 

İlkeleri, Bildirim Yerleri ve Süreçleri belirlenmesi amacıyla bir çalıştay gerçekleştirildi.  
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İlgili kurum ve kuruluşlardan katılan 26 temsilci ile süreç yönetimi konusunda durum 

tespiti yapılıp, bildirim sonrası yapılacak işlemler ve izleme basamakları belirlendi. 

Çalışmalar tüm katılımcılar ile birlikte rapor haline getirilip, onaylandı ve valiliğe sunuldu. 

Yönerge, valilik tarafından Eskişehir’deki tüm kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, 

üniversite ve STK’lara tebliğ ettirilmek üzere gönderilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

Müdürlüğümüze bağlı tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmiş ve tüm personele tebliğ 

ettirilmiştir. 

6.9.4. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekecek çalışmaları planlar ve yapar. 

Her türlü eğitim faaliyetinde toplumsal cinsiyet öğelerinden arınık bir dil kullanılmaya 

özen gösterilmektedir. 

Bakanlığımız tarafından kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının 

yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlayan Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 

Geliştirilmesi Projesi (ETCEP) gerçekleştirilmektedir. Proje takip edilmekte olup ve eğitim 

modülleri tamamlandığında mevzuatımız çerçevesinde uygulanacaktır.  

Sabancı Vakfı’nın finansal destek sunduğu, Sabancı Üniversitesi ve Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın paydaşı olduğu 26/12/2015 tarihli “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sabancı 

Üniversitesi İşbirliğinde Düzenlenecek Mesleki Gelişim Eğitimi Protokolü” kapsamında 

lise öğretmenlerine yönelik düzenlenen Mor Sertifika programına öğretmenlerin katılımı ve 

gerekli faaliyetleri yürütmeleri konusunda destek verilmektedir. 

 

6.9.5.Vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan “İl Çocuk Koruma Koordinasyon 

Kurulu”nda”; mevzuatı çerçevesinde çalışmalara etkin katılır. 

Valilik bünyesinde oluşturulan Çocuk Koordinasyon Sekretaryalığına; Üst 

komisyonda Milli Eğitim temsilcisi olarak; İl Milli Eğitim Müdürü Necmi ÖZEN, Alt 

komisyona Psikolojik Danışman Burak KARAKAYA toplantılara katılmaktadırlar. 

6.9.6. Taraflarla işbirliği yaparak ailelerin güçlendirilmesine yönelik eğitimler planlar. 

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdürlüğü ve İbrahim Kurşungöz Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 

imzalanan “Ailem ve Eğitim Projesi Protokolü ile 15 okluda 500 veliye ulaşıldı.  

Aşağıda yazılı kurs başlıkları altında Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde “Aile Eğitimi 

Kurs Programı” (0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere) uygulanmaya devam etmektedir. 

 0-3 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı 

 3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı 

 7-11 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı 

 12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı 
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 7-19 Yaş Aile Rehberliği Kurs Programı 

 3-6 Yaş Anne Destek Eğitimi Kurs Programı 

 3-6 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı 

 7-11 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı 

 3-6 Yaş Okur Yazar Olmayan Anne Destek Eğitim Kurs Programı 

Çocuk İhmali ve İstismarı Hizmetiçi Eğitim Kursuna katılan öğretmenlere konu ile 

ilgili veli toplantılarına yönelik öneriler ve çalışmalar sunulmaktadır. Ayrıca, Müdürlüğümüze 

bağlı okullardan gelen talepler üzerine çocuk ihmalinin ve istismarının önlenmesi eğitimleri 

verilmektedir.7 okulda yaklaşık 750 veliye ulaşıldı. 

Çocuk Hakları Modülü geliştirme çalışmaları kapsamında, uygulama aşamasında, veli 

oturumu ile 35 veliye ulaşıldı. 

6.9.7. Taraflarla işbirliği yaparak çocukların güçlendirilmesine yönelik eğitimler planlar.  

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde “Çocuk İhmali ve İstismarında Önleme” konusu ile 

öğretmenlerin yapacağı çalışmalar ele alınmakta ve çocuklara verilecek eğitimde fırsat 

eğitiminin kullanılması yoluyla çocuklara ulaşılmaktadır.  

 

6.9.8. Engelli çocukların ailelerine eğitim verir ve yalnız olmadıklarını hissettirmeye yönelik 

faaliyetleri planlar. 

Engelli bireye sahip olan ve olmayan ailelerin etkileşim ve empati kurmasının 

sağlanması, engelli bireylerin yaşadıkları güçlüklere dair farkındalığın artması amacıyla 

25/05/2016 ve 17/11/2016 tarihlerinde olmak üzere iki oturumda bedensel engellilik 

konusunda “Engellilik Üzerine Etkileşim Toplantıları” düzenlenmiştir. Toplantılara Sayın 

Valimizin Eşleri Hanımefendinin himayesinde Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel 

Eğitime Muhtaç Çocukları Koruma Derneği(ÖZEM) ve Eksi 25 Derneğinin işbirliğinde 

düzenlenmektedir. Toplantılar aylık periyotlarla farklı engel gruplarına yönelik devam 

etmektedir. Bir sonraki toplantının 22/12/2016 tarihinde görme engellilik üzerine yapılması 

planlanmaktadır. 
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6.9.9. Milli Eğitim, RAM ve Baro arasında işbirliği yapılarak çocuk hakları ve çocuk istismarı 

ve ihmali üzerine öğretmenlere, çocuklara ve velilere yönelik eğitim çalışmaları planlar, 

düzenler ve uygular. 

Alan yazın incelendiğinde ülkemizde çocuk haklarına dair 7-8 yaşındaki çocuklara 

yönelik çalışma yapılmadığı ve örnek uygulamaların olmadığı saptanmıştır. Yapılan taramada 

UNICEF’in eğitim setlerine ulaşılmıştır. Eğitim setleri incelenerek sınıf öğretmenleri ve 

uzmanlarla değerlendirilmiştir. Erken çocukluk dönemine uygun olanlar seçilerek beş öğrenci 

oturumu ile bir veli oturumu hazırlanmıştır. Belirlenen etkinliklerin seçiminde Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul öncesi Eğitimi Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. 

Dr. Gelengül HAKTANIR’dan danışmanlık desteği alınmış ve alan uzmanlarının görüşü 

alınarak kapsam geçerliği sağlanmıştır. Eğitim setleri UNICEF Türkiye Ofisi tarafından 

Türkçeye çevrilmiştir. Etkinlikleri uygulayacak öğretmenlere bir günlük program tanıtım 

çalışması yapılmıştır. Eksi 25 derneği ve Ankara Üniversitesi EBF ile İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü işbirliğine gidilmiştir. 

Eksi 25 Derneğinin eğiticilerinden de destek alınarak okullarımızda modülün 

uygulama çalışmaları devam etmektedir. 
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde Eksi 25 Derneği ile ortaklaşa 2015 yılında 

Espark AVM’de 2016 yılında Özdilek AVM’de olmak üzere stand çalışmaları yürütüldü. 

Standda Çocuk Hakları kitapçıkları, kitap ayraçları, UNICEF’in çocuk hakları boyamaları 

kullanarak Eksi 25 Derneği Gençlik Grubu Üyeleri tarafından standa gelen çocuklara bilgi 

verilmiştir. İki standda yaklaşık 1350 çocuğa ulaşılmıştır. 

6.9.10. Müftülükle işbirliği yaparak kanaat önderlerine çocuk istismarı ve ihmalini önleme 

konusunda bilgi verir ve toplumun diğer kesimleriyle bilgi paylaşımını sağlar. 

Komisyon aracılığı ile Müftülüğün çalışmaları takip edilmektedir. 

6.9.11. Belediye ile işbirliğine giderek belediye personelini çocuk istismarı ve ihmalinin 

önlenmesi konusunda bilgilendirir. 

Belediyelerden gelen eğitim taleplerine cevap verilmektedir. 

6.9.12. Mahkemeden sonra tedbirler uygulanırken çocuğun çevresinde ve onlarla çalışma 

yapacak kişilere gerekli hallerde bilgilerin iletilmesini ve gerekli desteğin verilmesini sağlar.    

    İlimizde görev yapan tüm rehber Öğretmenlere Eğitim ve Danışmanlık Tedbirleri 

hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Hizmet içi Eğitim programına katılan tüm 

öğretmenlere tedbirler, süreç akışı ve süreçlerde kurumların rolü konusunda bilgi 

verilmektedir.  

6.9.13. Medyayı konu ile ilgili bilgilendirir. Çocuk istismarı ve ihmali konusunda yapılan her 

türlü bilgilendirme, koruyucu önleyici çalışmaların, çocuğun üstün yararı gözetilerek 

medyada yer alması sağlar.  

Medyada çocuklar ile ilgili haberler incelenmekte gerekli geri bildirimler 

yapılmaktadır. 

6.9.14. Bakanlıkların bünyesinde açılan ‘Aday Memur Eğitimi’ne çocuk istismarı ve ihmalini 

önleme konusunun eklenmesini öneri olarak sunar. 

Göreve başlayan aday öğretmen ve memurlara Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme 

Eğitimi verilmektedir. Ayrıca bu konu bakanlığa öneri olarak sunulmaktadır. 

6.9.15. Mağdur çocuklara yönelik ASPİM tarafından yapılan psiko-sosyal destek 

çalışmalarını destekler. (Kadın sığınma evlerindeki annelerin de bu sürece katılmasını sağlar.) 

 Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Valilik İl Koordinasyon 

Sekretaryalığı ile koordineli çalışılmaktadır. Rehber öğretmenlerimiz aracılığı ile mağdur 

çocuklara yönelik danışmanlık tedbirleri uygulanmaktadır. 

 

6.9.16. Okullarda her eğitim kademesinde öğrencilerin kullanabileceği oyun odalarının 

(satranç, kare karalamaca, su doku vs. akıl oyunları, sosyal kulüp ve etkinlik odaları…) 

kurulmasını sağlar. 
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11.03.2015 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim ve Öğretimi Destekleme 

Derneği İşbirliğinde Fatih Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Anadolu Lisesinde oyun odaları 

açıldı. 

6.9.17. Öğrencilerin okulla ilgili alınan kararlara katılım gösterebilmesini ve (okulun öğrenci 

temsilciliğinin güçlendirilmesi, okul bahçesini kendisinin düzenlemesi, sıraları boyaması, 

duvarlara resim yapması vs.)  bu konularda öğretmen ve aile eğitimlerini yapılmasını sağlar.  

Yatılı öğrencilerin pansiyonlar ile ilgili görüşlerini almak ve mümkün olduğunca 

sürece katılımlarını sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik anket uygulanmış ve anket 

sonuçlarına göre gerekli önlemler alınmaktadır. 

6.9.19. Şiddet davranışı gösteren ve dezavantajlı durumda olan çocukları, bu çocuklarla 

çalışan öğretmenleri ve müdürleri bilgilendirir ve bu çocuklara spor-sanat etkinlikleri 

yaptırılmasını sağlar. 

Okul yönetimleri, ilgili çocukların öğretmenleri ve rehber öğretmenler aracılığı ile 

şiddet davranışı gösteren ve dezavantajlı durumda olan çocuklar spor ve sanat etkinliklerine 

yönlendirilmektedir. 

6.9.20. Ortaöğretim kurumlarında yapılan eğitimlerde akran eğitimi yönteminin 

kullanılmasını sağlar. 

Öğretmenlere yönelik yapılan eğitim çalışmalarında akran eğitiminden ve öneminden 

bahsedilerek öğretmenlerin yöntem olarak benimsemesi tavsiye edilmektedir. 

6.9.21. Süreçte koruma, teşhis, tedavi, terapi ve izlem mekanizmasının bir bütün olarak 

uygulanmasını sağlar. 

Adalet sistemine girmiş ve tedbiri bulunan çocukların durumları izlenmekte ve gerekli 

durumlarda Valilik İl Koordinasyon Sekretaryasından diğer tedbirlerin durumu ile ilgili bilgi 

alınmaktadır. Gerekli durumlarda Sekretarya aracılığı ile çocuğun/çocukların durumuna 

yönelik toplantı talep edilmekte ve ilgili diğer kurumlarla da görüş birliğine varılarak gerekli 

önlemler alınmaktadır. 

6.9.22. Yardımcı hizmetli, kantinci ve servis çalışanlarına,“Çocuk İstismarı ve İhmalini 

Önleme” konusunda Hizmet İçi Eğitim verir. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitim planları arasında yer almaktadır. 

6.9.23. Çocuk istismarı ve ihmali vakalarında neler yapılabilir, çocuğa yönelik şiddet stratejik 

haritalama, cinsel sağlık ve gelişim eğitimi, çocuk hakları, Bireyselleştirilmiş Eğitim 

Programı konularında ‘Mahalli Hizmet İçi Eğitim’ faaliyetlerini düzenler ve uygular. 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 

yayınladığı “Çocuk İhmali ve İstismarı Kursu” yazısındaki; kursun amacı, süresi, hedef 

kitlesi, içeriği, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme ve açıklamalar 
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başlıklarında yer alan program doğrultusunda öğretmenlere yönelik ‘Mahalli Hizmet İçi 

Eğitim’ faaliyeti gerçekleştirilmektedir.30 saatlik kurs müdürlüğümüze bağlı tüm sınıf ve 

branş öğretmenlerine yönelik olarak ve aktif öğretim strateji ve yöntemleri kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. Program, Çocuk İhmali ve İstismarı konusunda yapılan güncel 

çalışmalar, stratejik haritalama, sosyal boyutla ilgili drama çalışmaları gibi farklı ve 

katılımcıları aktif kılacak etkinliklerle zenginleştirilmiştir.  
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EKSİ 25 DERNEĞİ 

“Orada Çocuk Var!” 

 

Burak KARAKAYA 

        Eksi 25 Derneği Başkanı 

 

 

Eksi 25 Derneği; 15.04.2015 tarihinde yedi gönüllünün bir araya gelmesiyle tüzel yapı 

kazanarak sivil toplum çalışmalarına başlamıştır. Kurucu üyeler; Burak KARAKAYA, 

Yasemin TÜMKAYA KARAKAYA, H. Buket ÖZKAN, Çiğdem DEMİRER, Nilüfer 

ÇETİNTAŞ, Gülnaz TÜMKAYA, Sami DEMİRER’ den oluşmuştur. Eksi 25 Derneği’nin 

kuruluş amacı; Bireyin döllenmeden başlayarak daha sonraki büyüme dönemlerinde, 25 

yaşına gelinceye kadar sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesini-yetişmesini-eğitilmesini ve 

meslek seçimini; bu sürelerde her türlü şiddet ihmal ve istismardan korunmasını sağlamaktır. 

Derneğin kapsamı; Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismarını önlemek ile ilgili 

olarak; 

➢ Bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek ve üretmek, 

➢ Bu konudaki bilgileri yaymak ve paylaşmak, 
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➢ Bu alanda çalışanların bilgilerini ve deneyimlerinin paylaşılabileceği ortamlar 

sağlamak. Gerektiğinde bu alanda da çalışanlara sevgi-hoşgörü-anlayış, ihmal, 

istismar ve özgüven konusunda danışmanlık yapmak, olarak belirlenmiştir. 

 

   Eksi 25 Derneği’nin temel ilkeleri: 

❖ Çocuk bir bireydir. 

❖ Önceliğimiz her zaman çocuktur. 

❖ Çocuk politika üstüdür. 

❖ Her türlü çalışmada çocuğun üstün yararı gözetilir. 

❖ Çocuk ve İnsan Hakları Sözleşmesi her türlü çalışmanın temel taşıdır. 

❖ Beyin gelişiminin tamamlandığı yaş olan 25 yaşına kadar tüm bireyler çocuk kabul 

edilir. 

Eksi 25 Derneği farklı konu ve alanlarda, özellikle çocuğa yönelik şiddet ve çocuk hakları 

alanında etkin çalışmalar planlamakta, yürütmekte, işbirliği çalışmalarını 

desteklemektedir. 

Eksi 25 Derneği’nin bağlı bulunduğu ağlar; 76 STK tarafından oluşturulmuş olan Çocuğa 

Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı,  25 STK tarafından oluşturulmuş olan Çocuğa Karşı 

Ticari Ve Cinsel Sömürüyle Mücadele Ortaklık Ağlarına bağlıdır. Yerelde ağlara bağlı olan 

tek çocuk odaklı sivil toplum örgütüdür. 

Eskişehir Yerelinde 28 Kurum ve kuruluşun imzaladığı, Eskişehir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün sekretaryalığını yürüttüğü “Yerel Düzeyde Çocuk İstismarının Ve İhmalinin 

Önlenmesi Stratejik İl Eylem Planı Uygulama İşbirliği Protokolü”nü imzalanmış ve Sivil 

Toplum örgütünün yükümlülüklerini benimsemiş ve gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu 

protokole bağlı olarak gerçekleştirmeyi amaçladığı maddeler: 

➢ İşbirliğini ve koordinasyonu destekler. 

➢ İlgili birim ve personelinin yapacağı tüm çalışmalarda “ORTAK ADIM, ORTAK 

SÖYLEM”    ilkesini benimser ve uygular. 

➢ İl düzeyinde Çocuk İstismarı ve İhmali Talimatnamesinin düzenlenmesinde görev alır 

ve kendi müdürlüğüne bağlı ilgili kurum ve kişilere tebliğ edilmesini sağlar. 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/&ei=F4hnVf2sKYaKsAGpm4GgBA&usg=AFQjCNFSpQ1gPmKLNlvTVr8T3vLUAdxfPA&sig2=NOPizbibvFE-IdVxgFOSTg&bvm=bv.93990622,d.bGg
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/&ei=F4hnVf2sKYaKsAGpm4GgBA&usg=AFQjCNFSpQ1gPmKLNlvTVr8T3vLUAdxfPA&sig2=NOPizbibvFE-IdVxgFOSTg&bvm=bv.93990622,d.bGg
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➢ Vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan “İl Çocuk Koruma Koordinasyon 

Kurulu’nda”;  mevzuatı çerçevesinde çalışmalara etkin katılır. 

➢ Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekecek çalışmaları planlar ve yapar. 

➢ Taraflarla işbirliği yaparak ailelerin güçlendirilmesini destekler. 

➢ Taraflarla işbirliği yaparak çocukların güçlendirilmesini destekler. 

➢ Engelli çocukların ailelerine eğitim verilmesi ve yalnız olmadıklarını hissettirmeye 

yönelik faaliyetleri destekler. 

➢ Milli Eğitim, RAM ve Baro arasında işbirliği yapılarak çocuk hakları ve çocuk 

istismarı ve ihmali üzerine öğretmenlere, çocuklara ve velilere yönelik eğitim 

çalışmaları planlanmasını, düzenlenmesini destekler 

➢ Medyayı konu ile ilgili bilgilendirir. Çocuk istismarı ve ihmali konusunda yapılan her 

türlü bilgilendirme, koruyucu önleyici çalışmaların, çocuğun üstün yararı gözetilerek 

medyada yer alması sağlar. 

➢ Okullarda her eğitim kademesinde öğrencilerin kullanabileceği oyun odalarının 

(satranç,kare karalamaca, su doku vs. akıl oyunları, sosyal kulüp ve etkinlik odaları…) 

kurulmasında Milli Eğitim Müdürlüğü’ne destek verir. 

➢ ASPİM’E bağlı kurumlarda izleme ve denetim sisteminin çocuk odaklı 

güçlendirilmesini önerileriyle destekler. 

➢ Osmangazi Üniversitesi bünyesinde hastane temelli çocuk koruma merkezinin 

açılmasının hızlandırılmasını destekler. 

 

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliği protokolü bulunmaktadır. Bu protokole 

bağlı olarak; Yerel Düzeyde Çocuk ihmalini ve istismarını Önleme Çalıştayı-2, Yerel 

Düzeyde Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Çalıştayı-3, Çocuk Odaklı Çalışan Kurumlar 

Çalıştayı-Günyüzü etkinliklerine destek olmuş, “20 Kasım Çocuk Hakları Günü” Etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. 

 Çocuk Hakları Eğitimi Modülünün oluşturulması ve yaygınlaştırmalarında işbirliğine 

gidilmiştir. UNİCEF Türkiye Temsilciliğinin desteğiyle UNİCEF Kanada ve UNİCEF Yeni 

Zellanda’nın geliştirdiği modüller Türkçeye çevrilmiştir. Modül Eskişehir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüyle işbirliğine gidilerek farklı okul türleri ve sosyoekonomik düzeydeki çocuk 

gruplarına pilotlaması yapılarak uyarlama çalışmaları yürütülmüştür. Yapı geçerliliği 

çalışmalarında Ankara Üniversite Okulöncesi Eğitimi ABD öğretim görevlilerinden destek 
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alınmıştır. Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR tarafından danışmanlık desteği alınmıştır. Yedi 

oturumluk öğrenci ve iki oturumluk veli oturumu bulunan bir modül oluşturulmuştur. 4. 

Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Eğitim 

Reformu Girişiminin düzenlediği 13. Eğitimde İyi Örnekler Konferansında sözlü sunum 

olarak uygulama anlatılmıştır. 

Eskişehir Valiliği, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ÖZEM (Özel Eğitime Muhtaç 

Çocukları Koruma Derneği) ile birlikte “Engellilik Üzerine Etkileşim Toplantıları”nı 

planlamakta ve proje çalışmaları yürütülmektedir. Çalışma; engelli bireye sahip olan ve 

olmayan ailelerin etkileşim ve empati kurmasını sağlamak ve engelli bireylerin yaşadıkları 

güçlüklere dair farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilmektedir.  

Eksi 25 Derneği Gençlik Grubu, Kalkınma Atölyesi ve Anadolu Üniversitesi Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik ABD işbirliğinde “5. Kalkınmaya Katkı Verenler Üniversite 

Buluşması” gerçekleştirildi. Çalışmanın amacı; 18-35 yaş gençlere ulusal ve uluslararası 

sosyal kalkınma süreçlerine daha aktif katılımları için ilham vermek, onları cesaretlendirerek 

sosyal kalkınmanın yeni aktörleri olmalarını sağlamaktı. 

1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde Eksi 25 Derneği Gençlik Grubu, 1 Aralık Gençlik 

İnisiyatifi işbirliğinde farkındalık çalışmaları yürütmektedir. 

Birçok Sivil toplum örgütüyle ortak etkinlikler düzenleyerek farkındalık çalışmaları 

yürütülmektedir.  

Eğitim sendikalarının konuya olan duyarlılığını arttırmak, bildirimde bulunan 

öğretmenlere destek olmalarını sağlamak amacıyla ‘Çocuk İhmali Ve İstismarını Önleme 

Konusunda Eğitim Sendikalarının Rolü’ adlı çalışma Sivil Düşün AB Fonu desteğiyle 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda sendikaların duyarlılığı artmış ve gerçekleştirilmek 

üzere dokuz öneri geliştirilmiştir. Önerilerin gerçekleştirilmesi için çalışma devam ediyor 

olup, protokol imzalanma sürecine geçilmiştir. 

Derneğimizin devam eden bir projesi de, Gençlik grubunun yaklaşık on dört haftada farklı 

uzmanlardan ve farklı alanlarda eğitim almalarını içeren “Gençlik Farkında…” projesidir. 

Sivil düşün AB Fonu tarafından desteklenen çalışmada üniversite öğrencilerinden oluşan 30 

kişilik grubun toplumsal konulara ve sorunlara duyarlı ve bilinçli bireyler olması 

hedeflenmektedir. 
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Uluslar arası Skal Dernekleri Federasyonu (SKAL), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) , 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında; Eskişehir’de bulunan otel ve seyahat 

işletmelerinin ‘Çocuk İhmali Ve İstismarını Önleme’ konusunda güçlendirerek, çocuğun 

güvenliğini temel alan hizmet modeli geliştirmek amacıyla proje çalışması yürütülmektedir. 

Proje kapsamında, Ulusal ve Yerel Medya haberlerinde yer alan, otellerde gerçekleşmiş 

çocuğun cinsel istismarı vakalarından yola çıkarak mağdur çocuklara yönelik sorun 

alanlarının tespit edilmesi ve tespit edilen sorunların çözümüne yönelik önleyici çalışmaların 

belirlenmesi amacıyla çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

Eskişehir’in altı farklı ilçesindeki çocuk odaklı çalışan kurumların koordinasyonu, eğitim 

alanındaki geliştirilebilir alanların belirlenmesi konularında durum belirlemesi yaparak çözüm 

önerileri oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından 

desteklenen “Çocuk Odaklı Kurumların Koordinasyonu” projemiz Eskişehir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ortaklığında devam etmektedir. 

 

31 Mart-1 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek; Gençlerde Madde Kullanımı 

Nasıl Önlenir? Konulu, “6. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi’ni Ergen Sağlığı Derneği, 

Hacettepe Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘nün ile 

işbirliği yaparak destekleyen ve düzenleyen kurumlar arasında yer almaktadır. 

Derneğimiz hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak isterseniz; 

https://www.facebook.com/Eksi25Dernegi  

https://www.eksi-25.org/  

https://twitter.com/25dernegi  

https://www.instagram.com/eksi25dernegi  

eksi25dernegi@gmail.com  

 

                     Burak KARAKAYA 

Eksi 25 Derneği Başkanı 

https://www.facebook.com/Eksi25Dernegi
https://www.eksi-25.org/
https://twitter.com/25dernegi
https://www.instagram.com/eksi25dernegi
mailto:eksi25dernegi@gmail.com
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ÇALIŞTAY 

DEĞERLENDİRME 

KONUŞMASI 

 

       Hikmet ERTÜRK 

       Atayurt Okulları Genel Müdürü 

 

 

 

“ÇOCUK” kavramı toplumun yapısına, kültürüne, inancına, ekonomisine göre değişen 

bir kavramdır; çocuk dünyaya geldiği andan itibaren büyüme süreci içinde ailesiyle, yakın 

akrabalarıyla ve arkadaşlarıyla kurduğu etkileşimden çıkardığı sonuçları özümseyerek kişilik 

ve ruhsal yapısı oluşumunun temellerini atmaktadır. Toplumların geleceği olan çocuk ve 

gençlerin her yönden sağlıklı yetiştirilmeleri, kişilik gelişimleri için çok önemlidir. Çocuk 

sevgi dolu ve huzurlu bir aile ortamında kurduğu temellerle davranışlarını, sosyal ilişkilerini 

ve topluma uyumunu düzenler. Bu açıdan aile ortamı, akraba ve arkadaş çevresi de oldukça 

önemlidir.  

Çocukların toplum içinde yetişirken karşılaştığı zorluklarda olabilmektedir. “Çocukta 

ihmal ve istismar” bu yaşanılan zorlukların en dikkat edilmesi gereken konularından biridir. 

Son yıllarda çocuklara yönelik ihmal ve istismarda ciddi oranda artış olduğu gözlenmektedir. 

Çocuk istismarı oranı dünyada %1 ile %10 arasında değişirken, ülkemizde bu rakam %10 ile 

% 53 arasındadır ve duygusal istismar %78, fiziksel istismar %24, cinsel istismar ise %9 

oranında olduğu anlaşılmıştır. İstismara maruz kalan çocukların %70 i 2-10 yaş arasındadır. 

Çocuklarımızı bilinçlendirmek, ihmal ve istismara uğrayan çocukları topluma kazandırmak ve 

onlar için neler yapılması gerektiği konusunda bilinçlenmek hepimizin asli görevidir. Atayurt 

okulları olarak böylesine önemli bir konunun ele alınmasında ve “Yerel Düzeyde Çocuk 
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İstismarını ve İhmalini Önleme” çalıştayına ev sahipliği yapmış olmak ve destek vermekten 

dolayı çok mutluyuz.  

Eskişehir Valiliği’nin himayesinde, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

düzenlediği, Atayurt Okulları ve Eksi 25 Derneği’nin desteğiyle 31 Mayıs - 2 Haziran 2016 

tarihleri arasında Yerel Düzeyde Çocuk İstismarını Ve İhmalini Önleme Çalıştayı-3 başarı ile 

okulumuzda gerçekleştirildiğini görmekten dolayı mutluyuz.  Çalıştaya 35 kurum ve 

kuruluştan 120 Kişi katılmıştır. Oldukça verimli geçen bu süreçte birçok panel ve grup 

çalışmaları yapılarak değerlendirme raporları hazırlanmış ve tüm katılımcılara sunulmuştur. 

Yapılan bu değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan önleme çalışmalarının yapılmasının 

kısa sürede uygulanabilir olduğu ve bununla ilgili çalışmalara da başlanacağına dair karar 

alınmıştır. İnanıyoruz ki sonuçları itibari ile konularla ilgili çalışmalar yapılacaktır. Çalıştaya 

tüm kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere herkes destek vermiştir. 

Tüm katılımcılara gönülden teşekkür ediyor ve topluma hizmet veren bu çalışmaların devam 

etmesini diliyorum. 
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FOTOĞRAFLAR 

 
 

 

AÇILIŞ TÖRENİ 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              AÇILIŞ TÖRENİ 
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AÇILIŞ TÖRENİ 

 

 

 
 

AÇILIŞ TÖRENİ 
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AÇILIŞ TÖRENİ 

 
 

AÇILIŞ TÖRENİ 
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PROF.DR. FERHAN ODABAŞI 

 

 
 

DOÇ. DR. YAVUZ AKBULUT 
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NECMİ ÖZEN 

 

 
 

MEB. ŞENOL DEMİRHAN 
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TARTIŞMA GRUPLARINDAN 

 

 
 

TARTIŞMA GRUPLARINDAN 
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TARTIŞMA GRUPLARINDAN 

 

 
 

TARTIŞMA GRUPLARINDAN 
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TARTIŞMA GRUPLARINDAN 

 

 
 

TARTIŞMA GRUPLARINDAN 



132 
 

 

 
 

NURAN YARDIMCI 

 

 

 
 

TARTIŞMA GRUP RAPORLARI SUNUMU 
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KAPANIŞ TÖRENİ 

 

 

 
 

H. BUKET ÖZKAN 
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YASEMİN TÜMKAYA KARAKAYA 

 

 

 
 

EKSİ 25 DERNEĞİ BAŞKANI BURAK KARAKAYA 
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TARTIŞMA GRUP RAPORLARI SUNUMU 

 

 

 
 

TARTIŞMA GRUP RAPORLARI SUNUMU 
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NECMİ ÖZEN 

 

 

 
 

ÖZEL ATAYURT OKULLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI M.FEVZİ YALÇIN  
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ESKİŞEHİR VALİSİ GÜNGÖR AZİM TUNA  

 

 
Eskişehir Valisi Güngör Azim TUNA’nın Eksi 25 Derneği Başkanı Burak KARAKAYA’ya  

plaket verirken. 
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Eskişehir Valisi Güngör Azim TUNA’nın Özel Atayurt Okulları Yönetim Kurulu Başkanı M. Fevzi YALÇIN’a plaketini verirken. 

 

 
Eskişehir Valisi Güngör Azim TUNA’nın Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen’e Plaketi sunarken. 
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Özel Atayurt Okulları Yönetim Kurulu Başkanı M. Fevzi YALÇIN Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi ÖZEN’e  

plaketi takdim ederken. 

 

 
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi ÖZEN Eksi 25 Derneği Başkanı Burak KARAKAYA’ya plaketi takdim ederken.  
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Özel Atayurt Okulları Yönetim Kurulu Başkanı M. Fevzi YALÇIN  

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi ÖZEN’e plaketi takdim ederken. 

 

 
Özel Atayurt Okulları Yönetim Kurulu Başkanı M. Fevzi YALÇIN Eskişehir Valisi Güngör Azim TUNA’ya plaketi takdim ederken. 
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BASINDA ÇALIŞTAY 
HÜRRİYET GAZETESİ, , 03 Haziran 2016 

Eskişehir'de 'Çocuk İhmalini Ve İstismarını Önleme Çalıştayı' DHA 

 

Eskişehir'de 'Çocuk İhmalini Ve İstismarını Önleme Çalıştayı' 

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 

düzenlediği ve Atayurt Okulları ile Eksi 25 Derneği'nin desteklediği Yerel Düzeyde Çocuk 

İhmalini ve İstismarını Önleme Çalıştayı'nın üçüncüsü düzenlendi. 

 

'Sanal Ortamda Çocuk İstismarı' konulu çalıştaya; Vali Güngör Azim Tuna, Tepebaşı 

Kaymakamı Salih Keser, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, , İl Sağlık Müdürü Dr. Ali 

Mumcu, Atayurt Okulları Yönetim Kurulu Başkanı M. Fevzi Yalçın,Okulun Genel Müdürü 

Hikmet Ertürk, öğretmenler ve akademisyenler katıldı.Yerel Düzeyde Çocuk İstismarının ve 

İhmalinin Önlenmesi Stratejik İl Eylem Planı Uygulama İşbirliği Protokolünü imzalamış 25 

kamu kurum ve kuruluşu, Üniversite, Yerel Yönetim ve Sivil toplum temsilcilerinin katıldığı 

çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Vali Tuna, 3 gün boyunca yapılan çalıştayda emeği 

geçen herkese teşekkür etti. 

 

Gelişen dünyaya uyum sağlamada ailelere ve eğitim kurumlarına büyük işler düştüğünü 

söyleyen Vali Tuna, Atayurt Okulları Yönetiminin bu konuya göstermiş olduğunu 

hassasiyetin azımsanamayacağını söyledi. "Kolayca güven duydukları, korkutulabildikleri ve 

kandırılabildikleri için istismara çok açık olan gözümüzün nuru çocuklarımızı korumak adına 

ilk yapılması gereken, bu konuyu gündemimize taşıyıp konuşmaktayız" diyen Vali Tuna, 

konuşmasında şunları söyledi: 

 

"Toplumun her kesimini etkileyen çocuk istismarı ve ihmalini önleme çalışmalarının yerel 

düzeyde gerçekleşmesi ve spesifik olarak ele alınması son derece önemlidir. Bu kapsamda 

“Yerel Düzeyde Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Çalıştayı, inanıyoruz ki sonuçları 

itibariyle konuyla ilgili etkili iş birliklerinin geleceği açısından son derece önemli  

 

http://www.hurriyet.com.tr/index/eskisehir
http://www.hurriyet.com.tr/index/eskisehir
http://www.hurriyet.com.tr/index/dha
http://www.hurriyet.com.tr/index/milli
http://www.hurriyet.com.tr/index/egitim
http://www.hurriyet.com.tr/index/cocuk
http://www.hurriyet.com.tr/index/ali
http://www.hurriyet.com.tr/index/universite
http://www.hurriyet.com.tr/index/son
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kazanımlar barındırmaktadır. Çünkü bu konu sadece bir ya da birkaç kurumun üstesinden 

geleceği bir sorun değildir; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları dâhil olmak üzere 

toplumun her kesiminin ve istisnasız her vicdan sahibinin sorumlulukları vardır. Küresel bir 

sorun olan çocuk ihmal ve istismarı, yerel düzeyde ve alt başlıklarla ele alındığında sorunun 

içeriğine yönelik çözüm önerileri daha isabetli olacaktır, kanaatindeyim. Bu çerçevede “sanal 

ortamda çocuk güvenliği acilen ele alınması gereken bir konudur ve çalıştayın sonuçları bu 

hususta yerel düzeydeki önlemlerin mahiyetine şekil ve yön verecektir." 

 

İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen de çalıştay sonuç raporlarının ne kadar hassas 

hazırladığına değinerek, yerelde yapılacak olan çalışmaların kısa sürede hayata 

geçirilebileceğini söyledi. Atayurt Okulları Yönetim Kurulu Başkanı M. Fevzi Yalçın ise, 

çocukların servis araçlarında karşılaşabileceği istismarın da göz ardı edilmemesi gerektiğini 

belirttiği konuşmasında, bir sonraki çalıştayın bu konu hakkında olması gerektiğini bildirdi. 

Konuşmalardan sonra Tuğba Altıntaş, Sultan Koşmaz ve Yelda Harmankaya çalıştayın sonuç 

raporlarını okudu. Ardından Vali Tuna, çalıştayda emeği geçen kurumlara teşekkür plaketi 

verdi. Atayurt Okulları Yönetim Kurulu Başkanı M. Fevzi Yalçın da, Atayurt Okullarına 

verdiği destek için Vali Tuna'ya anı tabağı takdim etti. 

Bu esnada duygularını dile getiren Vali Tuna, "Benim için Atayurt Okulları ailesinin her 

zaman ayrı bir yeri oldu. Fevzi Bey'in milletvekilliği yapmasından dolayı göstermiş olduğu 

devlet adamlığı ve kendisinin eğitime verdiği önem çok güzel projelerde bizleri bir araya 

getirmiştir. Buradan gitsek de arkamızda kalan güzel bir dostluğumuz olacak ve bu 

dostluğumuz devam edecektir. Önemli olan uzakta da olsa bu dostluğumuz her zaman devam 

edecek" dedi. 

Okul çıkışında ise Vali Tuna'yı güzel bir sürpriz bekliyordu. Okulun Anasınıfı öğrencileri hep 

bir ağızdan Vali Tuna'ya sevgi gösteri yaparak, hediye verdiler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/index/goz
http://www.hurriyet.com.tr/index/zaman
http://www.hurriyet.com.tr/index/okul
http://www.hurriyet.com.tr/index/surpriz
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ESKİŞEHİR GÜNDEM, 02 HAZİRAN 2016 

3. Yerel Düzeyde Çocuk İstismarı ve İhmali Önleme Çalıştayı Başladı 

 

Eskişehir Valiliği himayesinde; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği, Atayurt 

Okulları ve Eksi 25 Derneği’nin desteklediği “Yerel Düzeyde Çocuk İhmalini ve İstismarını 

Önleme Çalıştayı-3” Sanal Ortamda Çocuk İstismarı konusunda 31 Mayıs-02 Haziran 2016 

tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Gerçekleştirilecek olan çalıştaya “Yerel Düzeyde Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi 

Stratejik İl Eylem Planı Uygulama İşbirliği Protokolü”nü imzalamış 25 kamu kurum ve 

kuruluşu, Üniversite, Yerel Yönetim ve Sivil toplum temsilcileri katılacak olup çalıştay 

Atayurt Okullarında yürütülecektir. 

20/10/2014 tarihinde İmzalanan protokolün amacı; çocuk ihmal ve istismarını önlemek, ihmal 

ve istismar mağduru çocukların bildirimi, müdahale yöntemi ve uygulanacak hizmet modeli 

sürecinde; Eskişehir’deki tüm kurumların izleyeceği yol konusunda ortak adım atmasını, 

çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili aynı söylem ve uygulamalarda bulunmasını sağlamaktır. 

 

 Protokolü imzalamış olan kurum ve kuruluşlar; Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi, Eskişehir Barosu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir İl Jandarma 

Komutanlığı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir Alpu Belediyesi, Eskişehir Han 

Belediyesi, Eskişehir İnönü Belediyesi, Eskişehir Mihalgazi Belediyesi, Eskişehir Mihalıççık 

Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir İl Müftülüğü, Odunpazarı İlçe 

Müftülüğü, Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Eskişehir Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürlüğü, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, 

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Eskişehir Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Sivil Toplum Kuruluşları adına Eğitim Öğretimi 

Destekleme Derneği, Eksi 25 Derneği, Korunmaya Muhtaç Erkek Çocukları Destekleme ve 

Geliştirme Derneği, Korunmaya Muhtaç Kız Çocukları Destekleme Derneği, Özel Eğitime 

Muhtaç Çocukları Koruma Derneği, Türk Anneler Derneği’dir. 

http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehir.net.tr/galeri/index.asp?sec=2&catid=16&albumid=178
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/
http://www.eskisehirliyiz.biz/


145 
 

Üç gün sürecek çalıştay da birinci gün sanal ortamda çocuk istismarı ve önlenmesi konusunda 

çalışan uzmanların bilgilendirme yapacağı paneller, ikinci gün alan uzmanları ve ilgili kurum 

temsilcilerinin katılımıyla mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerinin ortaya konması 

amacıyla tartışma gruplarının çalışmaları, çalıştayın üçüncü ve son günü ise kurum ve 

kuruluşların yaptığı çalışmalar ile tartışma gruplarının çözüm önerilerini de barındıran sonuç 

raporları yer alacaktır. 

 

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, 01 HAZİRAN 2016 

 

 3. Yerel Düzeyde Çocuk İstismarı ve İhmali Önleme Çalıştayı Başladı 

 

Eskişehir Valiliği himayesinde; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği, Atayurt 

Okulları ve Eksi 25 Derneği’nin desteklediği “Yerel Düzeyde Çocuk İhmalini ve İstismarını 

Önleme Çalıştayı-3” Sanal Ortamda Çocuk İstismarı konusunda 31 Mayıs-02 Haziran 2016 

tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Gerçekleştirilecek olan çalıştaya “Yerel Düzeyde Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi 

Stratejik İl Eylem Planı Uygulama İşbirliği Protokolü”nü imzalamış 25 kamu kurum ve 

kuruluşu, Üniversite, Yerel Yönetim ve Sivil toplum temsilcileri katılacak olup çalıştay 

Atayurt Okullarında yürütülecektir. 

 

 

http://eskisehir.meb.gov.tr/www/3-yerel-duzeyde-cocuk-istismari-ve-ihmali-onleme-calistayi-basladi/icerik/2518
http://eskisehir.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_06/k_01182230_3.jpg
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20/10/2014 tarihinde İmzalanan protokolün amacı; çocuk ihmal ve istismarını 

önlemek, ihmal ve istismar mağduru çocukların bildirimi, müdahale yöntemi ve uygulanacak 

hizmet modeli sürecinde; Eskişehir’deki tüm kurumların izleyeceği yol konusunda ortak adım 

atmasını, çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili aynı söylem ve uygulamalarda bulunmasını 

sağlamaktır. 

Protokolü imzalamış olan kurum ve kuruluşlar; Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi, Eskişehir Barosu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir İl Jandarma 

Komutanlığı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir Alpu Belediyesi, Eskişehir Han 

Belediyesi, Eskişehir İnönü Belediyesi, Eskişehir Mihalgazi Belediyesi, Eskişehir Mihalıççık 

Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir İl Müftülüğü, Odunpazarı İlçe 

Müftülüğü, Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Eskişehir Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürlüğü, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, 

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Eskişehir Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Sivil Toplum Kuruluşları adına Eğitim Öğretimi 

Destekleme Derneği, Eksi 25 Derneği, Korunmaya Muhtaç Erkek Çocukları Destekleme ve 

Geliştirme Derneği, Korunmaya Muhtaç Kız Çocukları Destekleme Derneği, Özel Eğitime 

Muhtaç Çocukları Koruma Derneği, Türk Anneler Derneği’dir. 

Üç gün sürecek çalıştay da birinci gün sanal ortamda çocuk istismarı ve önlenmesi konusunda 

çalışan uzmanların bilgilendirme yapacağı paneller, ikinci gün alan uzmanları ve ilgili kurum 

temsilcilerinin katılımıyla mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerinin ortaya konması 

amacıyla tartışma gruplarının çalışmaları, çalıştayın üçüncü ve son günü ise kurum ve 

kuruluşların yaptığı çalışmalar ile tartışma gruplarının çözüm önerilerini de barındıran sonuç 

raporları yer alacaktır. 
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