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Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunanlara karşı 5237
sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi durumunda aşağıda
belirtilen şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.
1.Sosyal Hizmet Kuruluşlarında bu tür vakıa'larla ilgili duyum alındığında, konu derhal
kuruluşun mevzuatı çerçevesinde görevli personel tarafından incelenecek ve gerekli rapor
hazırlanacaktır.
2.İnceleme konusu olaya ilişkin gelişmeleri, iddiaları, bilgi ve belgeleri kapsayan
gizlilik içerikli rapor, mağdurla ilgili dosya bilgileri ile birlikte kuruluş müdürlüğünce
Cumhuriyet Başsavcılığına derhal intikal ettirilecek ve durumdan Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü ile il müdürlüğü kadrosunda bulunan avukat; avukat yok ise halin icabına göre il
muhakemat müdürlüğü veya bünyesinde hazine avukatı bulunan ilçe mal müdürlüğü
haberdar edilecektir.
3.Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda; olayın vuku'undan itibaren ilk 72
(yetmiş iki) saat içerisinde yapılan müdahaleler, iddiaların ve delillerin tespiti bakımından
özel önem taşıması nedeniyle, olayın duyulduğu andan başlayarak tıbbi ve adli delil
kapsamındaki her türlü özel giysi, eşya, çamaşır ve benzeri unsurlar kayıt ve koruma altında
alınarak yapılan suç duyurusu ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına teslimi sağlanacaktır.
4.Mağdurun Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesinin alınması ve diğer işlemler
sırasında, olayla ilgili inceleme raporunu düzenleyen personelin hazır bulundurulması, bunun
mümkün olmadığı hallerde kuruluş/il müdürlüğünce kuruluşun mevzuatı çerçevesinde
görevlendirilecek personelin mutlaka bulundurulması sağlanacaktır. Ayrıca, gerekli
görüldüğünde bu konuda Devlet ve Üniversite hastanelerinin psikiyatri bölümlerinden destek
sağlanmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Ayrıca özellikle cinsel istismar suçunun mağduru
olan çocuklarla ilgili olarak çocukların etkin bir şekilde korunmalarının sağlanması, ikincil
mağduriyetlerin önlenmesi, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişiler tarafından tek
seferde yapılması ve istismarı önleyici tedbirlerin alınması amacıyla, Başbakanlığın
4/10/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) konulu
2012/20 sayılı genelgesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Soruşturma usul ve
esasları konulu 18/10/2011 tarih ve 10 sayılı Genelgesinin ilgili bölümlerine göre hareket
edilmesi gerekmektedir.
5.Bu süreç içerisinde gizliliğe, mesleki etik anlayışına, Çocuk Hakları Sözleşmesinde
belirtilen hükümler çerçevesinde çocuğun yüksek yararının korunmasına ve yeterli idrak
gücüne sahip çocuğun bilgilendirilmesi suretiyle karar sürecine katılımının sağlanmasına
titizlikle riayet edilecektir.
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6.Olayın, Cumhuriyet Başsavcılığına intikali ile birlikte;
a)Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu davası açılması halinde mağdurun
haklarının korunması, sanığın cezalandırılması istemiyle müdahale talebinde bulunulması ve
davanın takibinin sağlanmasını,
b)Cumhuriyet Başsavcılığınca "kovuşturmaya yer olmadığı"na dair karar verilmesi
halinde ise yetkili ve görevli mahkeme nezdinde itirazda bulunulmasını,
temin etmek amacıyla konuyla ilgili tüm bilgi ve belgeler gecikmeksizin; 659 Sayılı Genel
Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin
Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi gereği il müdürlüğü kadrosunda bulunan avukata, avukat bulunmayan yerlerde aynı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği
muhakemat müdürlüklerine, avukat veya muhakemat müdürlüklerinin olmadığı yerlerde ise
mal müdürlüğü hazine avukatlıklarına gönderilecektir. Ayrıca konuya ilişkin dosyanın bir
örneği ilgili Genel Müdürlük/Başkanlık ve Hukuk Müşavirliğine gönderilecektir.
7.27 Mart 2007 gün ve 2007/05 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını önemle rica ederim.

Doç. Dr. Ayşenur İSLAM
Bakan
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