
 

 

TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 

 

Aşağıdaki sorularımın AdaletBakanı Sayın Abdulhamit GÜL tarafından Anayasa‟nın 

98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

 

  

          AyĢe ACAR BAġARAN 

          Batman Milletvekili 

 

 

 Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir 

çocuğun, karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı olaya 

ilişkin çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin tutuklandığı haberi 

basında yer almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil firmasında çalışan iki kadın ve çocuğun, 

servis şoförü E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı bilgisinin yanında, olaya ilişkin 

soruşturma genişletildiğinde cinsel istismar ile aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların 

da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği, fakat yalnızca 11 erkeğin isminin soruşturma 

dosyasına eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden 

olan iki kadının da cinsel saldırıya uğradığı iddia edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır 

kentte bilindiği iddiasının yanında iki kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve düşük 

yaptığı, küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı öğrenilmiştir.  

Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i istismar etmesi ve 

alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının ardından bazı devlet yetkililerinin 

neredeyse destekleyici söylemlerinin ardından “kaçma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle 

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.  

 

Bu bağlamda;  

 

1- Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan soruşturmadaki 

gelişmeler nelerdir? 

2- Bu suça dair daha önce yapılmış bir şikayet ve ya bildirim var mıdır? 

3-15 yaşında çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede sonlandırılmış 



ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir?  

4-Suça dair 27 şüpheli varken neden dosyada yalnızca 11 kişinin adı geçmektedir? İsmi 

dosyada bulunmayan şüpheliler hakkında bir soruşturma yapılmakta mıdır? 

5- Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 

6- Dosyada ismi geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır? 

7-Çocuk istismarını bilen ve bildirmeyen kişilerle ilgili gereken yapılacak mıdır? 

8- Çocuğun ve bahsedilen iki kadının güvenliği sağlanacak mıdır?  

9- Olaya dair haber yapan Jinnews sitesine aynı gün getirilen erişim yasağının gerekçesi 

nedir? 

10- Dosyada neden gizlilik kararı vardır? 

11- Bakanlık kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin açıkça 

söylemleriyle koruduğu tecavüz ve istismar suçlarının cezasızlıkla sonuçlanmaması 

adına neler yapacaktır?  

12-  Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında 18 yaşındaki İpek Er‟i 20 gün boyunca 

alıkoyarak genç kıza tecavüz eden ve intihar ederek ölmesine sebep olan Musa 

Orhan‟ın aksine bu sefer tecavüz suçluları tutuklanacak mıdır?  

13- Batman ili başta olmak üzere Kürt illerinde polis, jandarma, asker ve korucuların 

doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve tecavüz suçu vardır?  

  



 

TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 

 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı SayınAbdulhamit GÜLtarafından Anayasa‟nın 

98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

 

  

            AyĢe SÜRÜCÜ 

          ġanlıurfa Milletvekili 

 

Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir çocuğun, 

karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı olaya ilişkin 

çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin tutuklandığı haberi 

basında yer almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil firmasında çalışan iki kadın ve çocuğun, 

servis şoförü E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı bilgisinin yanında, olaya ilişkin 

soruşturma genişletildiğinde cinsel istismar ile aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların 

da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği, fakat 11 erkeğin isminin soruşturma dosyasına 

eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden olan iki 

kadının da cinsel saldırıyauğradığı iddia edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır kentte 

bilindiği iddiasının yanında iki kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve düşük yaptığı, 

küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı öğrenilmiştir.  

Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i istismar etmesi ve 

alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının ardından bazı devlet yetkililerinin 

neredeyse destekleyici söylemlerinin ardından “kaçma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle 

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.  

 

Bu bağlamda;  

 

1-Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan soruşturmadaki 

gelişmeler nelerdir? 

2-Bu suça dair daha önce yapılmış bir şikayet ve ya bildirim var mıdır? 

3-15 yaşında çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede sonlandırılmış 

ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir? 

4-Suça dair 27 şüpheli varken neden dosyada yalnızca 11 kişinin adı geçmektedir? İsmi 

dosyada bulunmayan şüpheliler hakkında bir soruşturma yapılmakta mıdır? 



5-Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 

6-Dosyada ismi geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır? 

7-Çocuk istismarını bilen ve bildirmeyen kişilerle ilgili gereken yapılacak mıdır? 

8-Çocuğun ve bahsedilen iki kadının güvenliği sağlanacak mıdır? 

9-Olaya dair haber yapan Jinnews sitesine aynı gün getirilen erişim yasağının gerekçesi 

nedir? 

10- Dosyada neden gizlilik kararı vardır? 

11- Bakanlık kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin açıkça 

söylemleriyle koruduğu tecavüz ve istismar suçlarının cezasızlıkla sonuçlanmaması 

adına neler yapacaktır? 

12- Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında 18 yaşındaki İpek Er‟i 20 gün boyunca 

alıkoyarak genç kıza tecavüz eden ve intihar ederek ölmesine sebep olan Musa 

Orhan‟ın aksine bu sefer tecavüz suçluları tutuklanacak mıdır? 

13- Batman ili başta olmak üzere Kürt illerinde polis, jandarma, asker ve korucuların 

doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve tecavüz suçu vardır? 

 

 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞINA 

 

Aşağıdaki sorularımın ĠçiĢleri Bakanı Süleyman SOYLU tarafından Anayasa‟nın 98‟inci 

İçtüzüğün 96‟ıncı ve 99‟uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 

                                                                                                        DERSĠM DAĞ 

                                                                                                 Diyarbakır Milletvekili 

 

 

 

Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir çocuğun, 

karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı olaya ilişkin 

çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin tutuklandığı haberi 

basında yer almıştır. Basında geçen habere göre Gercüş‟ün merkezindeki bir tekstil 

firmasında çalışan iki kadın ve çocuğun, servis şoförü E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı 

bilgisinin yanında, olaya ilişkin soruşturma genişletildiğinde aralarında uzman çavuş, polis ve 

korucuların da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği belirtilmektedir. Fakat bu olay ile ilgili 

sadece 11 erkeğin isminin soruşturma dosyasına eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Bu durumun 

yaklaşık 8 aydır kentte bilindiği iddiasının yanında iki kadından birinin 3 ay önce hamile 

kaldığı ve düşük yaptığı, küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı belirtilmektedir. 

Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i istismar etmesi ve 

alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının ardından bazı devlet yetkililerinin 

neredeyse destekleyici söylemlerinin ardından “kaçma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle 

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.  

 Bu bağlamda;  

1- Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan soruşturmadaki 

gelişmeler nelerdir? 

2- Bu suça dair daha önce yapılmış bir şikayet ve ya bildirim var mıdır? 

3- 15 yaşında ki çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede 

sonlandırılmış ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir?  



4- Suça dair 27 şüpheli varken neden dosyada yalnızca 11 kişinin adı geçmektedir? İsmi 

dosyada olmayan şüpheliler hakkında başlatılan bir soruşturma bulunmakta mıdır?  

5- Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 

6- Dosyada ismi geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır? 

7- Çocuk istismarını bilen ve bildirmeyen kişilerle ilgili gereken yapılacak mıdır? 

8- Çocuğun ve bahsedilen iki kadının güvenliği sağlanacak mıdır?  

9- Olaya dair haber yapan Jinnews sitesine aynı gün getirilen erişim yasağının gerekçesi 

nedir? 

10- Dosya gizlilik kararının getirilmesinin gerekçesi nedir?   

11- Bu olay ile ilgili yayın yasağı kararının alınmasının gerekçesi nedir? 

12- Bakanlık kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin açıkça 

söylemleriyle koruduğu tecavüz ve istismar suçlarının cezasızlıkla sonuçlanmaması 

adına neler yapacaktır?  

13- Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında 18 yaşındaki İpek Er‟i 20 gün boyunca 

alıkoyarak genç kıza tecavüz eden ve intihar ederek ölmesine sebep olan Musa 

Orhan‟ın aksine bu sefer tecavüz suçluları tutuklanacak mıdır?  

14- Batman ili başta olmak üzere Kürt illerinde polis, jandarma, asker ve korucuların 

doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve tecavüz suçu vardır?  

 

 

 

 

 

 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 

 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL tarafından Anayasa‟nın 

98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

 

  

          Dirayet Dilan TaĢdemir 

          Ağrı Milletvekili 

 

 

 Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir 

çocuğun, karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı olaya 

ilişkin çocuğun şikâyeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin tutuklandığı haberi 

basında yer almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil firmasında çalışan iki kadın ve çocuğun, 

servis şoförü E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı bilgisinin yanında, olaya ilişkin 

soruşturma genişletildiğinde cinsel istismar ile aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların 

da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği, fakat yalnızca 11 erkeğin isminin soruşturma 

dosyasına eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden 

olan iki kadının da cinsel saldırıya uğradığı iddia edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır 

kentte bilindiği iddiasının yanında iki kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve düşük 

yaptığı, küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı öğrenilmiştir.  

Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i istismar etmesi ve 

alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının ardından bazı devlet yetkililerinin 

neredeyse destekleyici söylemlerinin ardından “kaçma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle 

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.  

 

Bu bağlamda;  

 

1- Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan soruşturmadaki 

gelişmeler nelerdir? 

2- Bu suça dair daha önce yapılmış bir şikâyet veya bildirim var mıdır? 

3-15 yaşında çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede sonlandırılmış 

ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir?  

4-Suça dair 27 şüpheli varken neden dosyada yalnızca 11 kişinin adı geçmektedir? İsmi 

dosyada bulunmayan şüpheliler hakkında bir soruşturma yapılmakta mıdır? 



5- Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 

6- Dosyada ismi geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır? 

7-Çocuk istismarını bilen ve bildirmeyen kişilerle ilgili gereken yapılacak mıdır? 

8- Çocuğun ve bahsedilen iki kadının güvenliği sağlanacak mıdır?  

9- Olaya dair haber yapan Jinnews sitesine aynı gün getirilen erişim yasağının gerekçesi 

nedir? 

10- Dosyada neden gizlilik kararı vardır? 

11- Bakanlık kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin açıkça 

söylemleriyle koruduğu tecavüz ve istismar suçlarının cezasızlıkla sonuçlanmaması 

adına neler yapacaktır?  

12-  Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında 18 yaşındaki İpek Er‟i 20 gün boyunca 

alıkoyarak genç kıza tecavüz eden ve intihar ederek ölmesine sebep olan Musa 

Orhan‟ın aksine bu sefer tecavüz suçluları tutuklanacak mıdır?  

13- Batman‟da yaşanan bu cinsel suçların işlenmesinin sebep ve sonuçlarına dair ne tür bir 

çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? Bu suçların işlenmesinin cezasızlık politikasıyla 

ilgili olduğunu düşünüyor musunuz? 

14- Batman ili başta olmak üzere Kürt illerinde polis, jandarma, asker ve korucuların 

doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve tecavüz suçu vardır?  

 

 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 

 

      Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra 

Zümrüt SELÇUKtarafından Anayasa‟nın 98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.  

          Ebrü GÜNAY 

          Mardin Milletvekili 

 

 

 Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir 

çocuğun, karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı 

olaya ilişkin çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin 

tutuklandığı haberi basında yer almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil firmasında 

çalışan iki kadın ve çocuğun, servis şoförü E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı 

bilgisinin yanında, olaya ilişkin soruşturma genişletildiğinde cinsel istismar ile 

aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği, 

fakat 11 erkeğin isminin soruşturma dosyasına eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 

15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden olan iki kadının da cinsel saldırıya 

uğradığı iddia edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır kentte bilindiği iddiasının 

yanında iki kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve düşük yaptığı, küçük 

çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı öğrenilmiştir.  

 Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i 

istismar etmesi ve alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının 

ardından oluşan kamuoyu tepkisi üzerine tutuklanmış ancak, “kaçma şüphesi olmadığı” 

gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.  

 Cezasızlık politikaları kadına yönelik işlenen suçlarda ve çocukların istismar 

edilmelerinde yaygın biçimde yürürlüktedir. Hele ki bu suçların failleri iktidar veya 

bağlantılı kurumlarda görevli olan kişilerse cezasızlık, sistemik bir hal almaktadır.  

Bu bağlamda; 

1. Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan 

soruşturma ne aşamadadır, Bakanlığınız sürece dahil midir? 

2. 15 yaşındaki çocuğun ilk iki gebeliği nerede ve ne şekilde sonlandırılmıştır? 

Hastanede sonlandırılmış ise yetkililer yaşanan bu çocuk istismarını neden ilgililere 

bildirmemiştir? Söz konusu yetkililer hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? 

3. Çocuğun ve bahsedilen iki kadının can güvenliği sağlanacak mıdır? 

4. İstismar mağduru çocuğa ve kadınlara yargı süreçlerinde, uzman psikologlar eşlik 



etmiş midir, bu konuda Bakanlığınızca çalışmalar yapılmış mıdır? 

5. Türkiye'nin tarafı olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 19 uncu maddesi "Taraf 

Devletler, çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya 

vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya 

zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme 

dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, 

toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar." hükmünü amir olup Bakanlığınız 

çocukların üstün yararını korumak için hangi tedbirleri almaktadır? 

6. Bakanlığınız, çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarını engelleyecek düzenlemeler 

yapılması ve bu meseleyle ilgili etkin bir mücadele yürütülmesi amacı ile hangi 

çalışmaları hayata geçirecektir? 

7. Bakanlığınız cinsel istismar mağduru olan çocuklara ve ailelerine psikolojik 

destek sunmakta mıdır? 

8. Çocuğa yönelik istismarın önlenmesi için toplumun sizden beklentisi olan 

bütünlüklü politikaları ne zaman hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞINA 

 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL tarafından Anayasa‟nın98.ve 

İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

           Fatma Kurtulan 

           Mersin Milletvekili 

 

Batman'ın Gercüş ilçesinde karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastaneye giden 15 yaşında 

bir çocuğun, gebe olduğu ve tecavüze uğradığı ortaya çıkmış, M.A. ve V.A. adlı iki 

erkek tutuklanmıştır. Soruşturmayla ilgili basına yansıyan iddialara göre aralarında 

uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 erkeğincinsel istismar ve fuhuş 

suçlamalarında adları geçmiş ancak bunlardan 11‟i soruşturma dosyasına konulmuştur. 

Ayrıca çocuğun daha önce de iki gebelik geçirdiği ve bu gebeliklerin sonlandırıldığı 

iddia edilmektedir. Yine kamuoyuna yansıyan bilgilere göre çocuğun ikamet ettiği 

köyde iki kadın daha fuhşa sürüklenmiş, bahsi geçen olayları haber yapmak üzere 

Gercüş‟e giden basın mensupları, özel harekat polislerince engellenmiştir. 

 

Bu bağlamda; 

1- Gercüş‟te yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmaya kaç kişi dahil edilmiştir? 

Soruşturmada adı geçen kişiler kimlerdir? Haklarındaki iddialar nelerdir? 

2- Şu ana kadar hem 15 yaşındaki çocuğun hem de bahsi geçen iki kadının maruz 

bırakıldıklarıyla ilgili toplamda kaç kişi gözaltına alınmış/tutuklanmıştır? 

3- Mağdur çocuğun daha önce iki gebelik geçirdiği, bu gebeliklerin sonlandırıldığı 

iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu gebelikler hangi sağlık kuruluşunda 

sonlandırılmıştır? Gebelik sonlandırma işlemleri kayıt altına alınmış mıdır? Bu 

işlemlerle ilgili haklarında inceleme başlatılan kişiler bulunmakta mıdır? 

4- Mağdur çocuk ve kadınlar korumaya alınmış mıdır? 

5- 2002 yılından bu yana birden fazla kişinin karıştığı istismar vakalarının illere göre 

dağılımı nedir? 

6- 2002 yılından bu yana kolluk kuvvetlerinin doğrudan isminin geçtiği kaç istismar 

davası mevcuttur? Hangi ilde kaç vaka vardır? Davalarda kaç kolluk mensubunun 

dahli mevcuttur? Kaçı tutuklu yargılanmaktadır? Kaçı tutuksuz yargılanmaktadır? 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞINA 

 

Aşağıdaki sorularımın Adalet BakanıAbdulhamit GÜL tarafından Anayasa‟nın98.ve 

İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

 

Feleknas UCA 

Batman Milletvekili 

 

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir çocuğun, 

karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı olaya 

ilişkin çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin 

tutuklandığı haberi basında yer almıştır. genişletilerek ek bilgilere ulaşılan soruşturma 

kapsamında, cinsel istismar ve fuhuş iddiası ile aralarında uzman çavuş, polis ve 

korucuların da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği, fakat 11 erkeğin isminin 

soruşturma dosyasına eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Basının aktardığı bilgiler 

arasında, 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden olan iki kadının da fuhuşa 

sürüklendiği iddiası yer almıştır.Öte yandan, olayı araştırmak için ilçede bulunan 

gazeteci de özel harekat polisleri tarafından önü kesilerek, “Kimsin, niye buradasın, 

neyi araştırıyorsun, ilçeye neden geldin” sorularını yöneltilmiştir. 

Bu bağlamda; 

1- Gercüş‟te yaşanan bu olayla ilgili kaç kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır? 

2- Devletin kolluk kuvvetlerinin karıştığı bu tür olayların, Kürtlerin yoğun yaşadığı 

illerde sıkça meydana gelmesi tesadüf müdür? Yoksa bu bilinçli bir politika mıdır? 

3- Bu sistematik istismarın sorumlularının yargılanmasını sağlamaya yönelik 

herhangi bir çalışmanız mevcut mudur? 

4- Olayı araştıran gazetecilerin haber yapmaları neden engellenmektedir? Haber 

yapılan siteye erişim engelinin nedeni ve hukuki dayanağı nedir?  

5- Haber erişiminin engellenmesiyle bu olay örtbas edilmeye mi çalışılmaktadır? 

Öyle ise kimler ne için korunmaktadır? 

6- Çocuğun üstün çıkarının korunması amacıyla yargılamanın mağdur çocuk 

açısından psikolojik olarak sorunsuz geçmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı ile koordineli bir çalışma planlanmakta mıdır? 

7- Kolluk kuvvetlerinin doğrudan isminin geçtiği kaç istismar davası mevcuttur? 

Hangiilde kaç vaka vardır? 

8- Son bir sene içinde Batman‟da kolluk kuvvetlerinin karıştığı kaç istismar vakası 



meydana gelmiştir? Sorumlularla ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Bu 

vakalarla ilişkili olarak kaç kişi tutuklanmıştır? 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 

 

Aşağıdaki sorularımın AdaletBakanı Sayın Abdulhamit GÜL tarafından Anayasa‟nın 

98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

 

  

          Filiz Kerestecioğlu 

          AnkaraMilletvekili 

 

 

 Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir 

çocuğun, karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı olaya 

ilişkin çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin tutuklandığı haberi 

basında yer almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil firmasında çalışan iki kadın ve çocuğun, 

servis şoförü E.T. tarafından para karşılığı cinsel ilişkiye zorlandığı bilgisinin yanında, olaya 

ilişkin soruşturma genişletildiğinde söz konusu cinsel istismar suçu iddiası ile aralarında 

uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği, fakat 11 erkeğin 

isminin soruşturma dosyasına eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 15 yaşındaki çocuğun 

yanı sıra aynı köyden olan iki kadının da para karşılığı cinsel ilişkiye zorlandığı iddia 

edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır kentte bilindiği iddiasının yanında iki kadından 

birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve düşük yaptığı, küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı 

öğrenilmiştir.  

 Batman‟da geçtiğimiz Ağustos ayında da uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i istismar 

etmesi ve alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının ardından bazı devlet 

yetkililerinin neredeyse destekleyici söylemleri üzerine,“kaçma şüphesi olmadığı” 

gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.  

 

Bu bağlamda;  

 

1- Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan soruşturmadaki 

gelişmeler nelerdir? 

2- Bu suça dair daha önceden yapılmış bir şikayet veya bildirim var mıdır? 

3-15 yaşındaki çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede sonlandırılmış 

ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir?  

4-Suça dair 27 şüpheli varken neden dosyada yalnızca 11 kişinin adı geçmektedir? İsmi 



dosyada bulunmayan şüpheliler hakkında bir soruşturma yapılmakta mıdır? 

5- Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 

6- Dosyada ismi geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır? 

7-Çocuk istismarından haberi olmasına rağmen bildirmeyen kişilerle ilgili gereken 

yapılacak mıdır? 

8- Çocuğun ve bahsedilen iki kadının güvenliği sağlanacak mıdır?  

9- Olaya dair haber yapan Jinnews sitesine aynı gün getirilen erişim yasağının gerekçesi 

nedir? 

10- Bakanlık, kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin 

söylemleriyle üzerini örttüğü tecavüz ve istismar suçlarının cezasızlıkla 

sonuçlanmaması adına neler yapacaktır?  

11-  Batman‟da geçtiğimiz Ağustos ayında 18 yaşındaki İpek Er‟i 20 gün boyunca 

alıkoyarak genç kıza tecavüz eden ve intihar ederek ölmesine sebep olan Musa 

Orhan‟ın aksine bu sefer tecavüz suçluları tutuklanacak mıdır?  

12- Batman ili başta olmak üzere Kürt yurttaşların yoğunlukla yaşadığı illerde polis, 

jandarma, asker ve korucuların doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç 

istismar ve cinsel saldırı suçu vardır?  

 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Anayasa’nın 98. TBMM 

İç Tüzüğü‟nün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.   

  

 

          Gülüstan Kılıç Koçyiğit 

          MuĢMilletvekili 

 

Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir çocuğun, 

karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı olaya ilişkin 

çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin tutuklandığı haberi 

basında yer almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil firmasında çalışan iki kadın ve çocuğun, 

servis şoförü E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı bilgisinin yanında, olaya ilişkin 

soruşturma genişletildiğinde cinsel istismar ile aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların 

da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği, fakat yalnızca 11 erkeğin isminin soruşturma 

dosyasına eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden 

olan iki kadının da cinsel saldırıyauğradığı iddia edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır 

kentte bilindiği iddiasının yanında iki kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve düşük 

yaptığı, küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı öğrenilmiştir.  

Batman‟da geçtiğimiz Ağustos ayında uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i istismar etmesi ve 

alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının ardından bazı devlet yetkililerinin 

neredeyse destekleyici söylemlerinin ardından “kaçma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle 

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.  

 

Bu bağlamda;  

1- Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan soruşturmadaki 

gelişmeler nelerdir? 

2- Bu suça dair daha önce yapılmış bir şikâyet ve ya bildirim var mıdır? 

3-15 yaşında çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanedesonlandırılmış 

ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir?  

4-Suça dair 27 şüpheli varken neden dosyada yalnızca 11 kişinin adı geçmektedir? İsmi 

dosyada bulunmayan şüpheliler hakkında bir soruşturma yapılmakta mıdır? 

5- Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 

6- Dosyada ismi geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır? 



7-Çocuk istismarını bilen ve bildirmeyen kişilerle ilgili gereken yapılacak mıdır? 

8- Çocuğun ve bahsedilen iki kadının güvenliği sağlanacak mıdır?  

9- Olaya dair haber yapan Jinnews sitesine aynı gün getirilen erişim yasağının gerekçesi 

nedir? 

10- Dosyada neden gizlilik kararı vardır? 

11- Bakanlık kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin açıkça 

söylemleriyle koruduğu tecavüz ve istismar suçlarının cezasızlıkla sonuçlanmaması 

adına neler yapacaktır?  

12- Batman‟da geçtiğimiz Ağustos ayında 18 yaşındaki İpek Er‟i 20 gün boyunca 

alıkoyarak genç kıza tecavüz eden ve intihar ederek ölmesine sebep olan Musa 

Orhan‟ın aksine bu sefer tecavüz suçluları tutuklanacak mıdır?  

13- Batman ili başta olmak üzere Kürt illerinde polis, jandarma, asker ve korucuların 

doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve tecavüz suçu vardır?  

14- Cinsel saldırı suçuna ilişkin Jinnews haber sitesinde yer alan habere erişim engeli 

getirilmiş olmasının sebebi nedir? 

 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül tarafından Anayasa‟nın 

98‟inci ve TBMM İçtüzüğünün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.  

Hüda KAYA 

Ġstanbul Milletvekili 

Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir 

çocuğun, karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve cinsel saldırıya 

uğradığı olaya ilişkin çocuğun şikâyeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki 

erkeğin tutuklandığı haberi basında yer almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil 

firmasında çalışan iki kadın ve çocuğun, servis şoförü E.T. tarafından cinsel saldırılara 

uğradığı bilgisinin yanında, olaya ilişkin soruşturma genişletildiğinde cinsel istismar 

ve cinsel saldılar ile aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 

erkeğin isminin geçtiği, fakat 11 erkeğin isminin soruşturma dosyasına eklendiği 

bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden olan iki 

kadının da cinsel saldırılara uğradığı iddia edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır 

kentte bilindiği iddiasının yanında iki kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve 

düşük yaptığı, küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı öğrenilmiştir.  

Batman‟da geçtiğimiz Ağustos ayında uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i istismar 

etmesi ve alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının ardından bazı 

devlet yetkililerinin neredeyse destekleyici söylemlerinin ardından “kaçma şüphesi 

olmadığı” gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.  

Bu bağlamda;  

1. Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan 

soruşturmadaki gelişmeler nelerdir? 

2. Bu suça dair daha önce yapılmış bir şikâyet veya bildirim var mıdır? 

3. 15 yaşında çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede 

sonlandırılmış ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir? 

4. Suça dair 27 şüpheli varken neden dosyada yalnızca 11 kişinin adı geçmektedir? 

İsmi dosyada bulunmayan şüpheliler hakkında bir soruşturma yapılmakta mıdır? 

5. Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 

6. Dosyada ismi geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır? 

7. Çocuk istismarını bilen ve bildirmeyen kişilerle ilgili gereken yapılacak mıdır? 

8. Çocuğun ve bahsedilen iki kadının güvenliği sağlanacak mıdır? 

9. Olaya dair haber yapan Jinnews sitesine aynı gün getirilen erişim yasağının 

gerekçesi nedir? 



10. Bakanlık kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin açıkça 

söylemleriyle koruduğu cinsel saldırılar ve istismar suçlarının cezasızlıkla 

sonuçlanmaması adına neler yapacaktır? 

11. Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında 18 yaşındaki İpek Er‟i 20 gün boyunca 

alıkoyarak cinsel saldırıda bulunan ve intihar ederek ölmesine sebep olan Musa 

Orhan‟ın aksine bu sefer cinsel saldırı suçluları tutuklanacak mıdır? 

12. Batman ili başta olmak üzere Kürt illerinde polis, jandarma, asker ve korucuların 

doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve cinsel saldırı suçu vardır?  

  



 

TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 

 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜLtarafından Anayasa‟nın 

98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.  

          Meral DANIġ BEġTAġ 

          HDP Grup BaĢkanvekili 

SiirtMilletvekili 

 

 

Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir 

çocuğun, karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı 

olaya ilişkin çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin 

tutuklandığı haberi basında yer almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil firmasında 

çalışan iki kadın ve çocuğun, servis şoförü E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı 

bilgisinin yanında, olaya ilişkin soruşturma genişletildiğinde cinsel istismar ile 

aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği, 

fakat 11 erkeğin isminin soruşturma dosyasına eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 

15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden olan iki kadının da cinsel saldırıyauğradığı 

iddia edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır kentte bilindiği iddiasının yanında iki 

kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve düşük yaptığı, küçük çocuğun da üçüncü 

kez gebe kaldığı öğrenilmiştir.  

 Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i 

istismar etmesi ve alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının ardından 

bazı devlet yetkililerinin neredeyse destekleyici söylemlerinin ardından “kaçma şüphesi 

olmadığı” gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.  

 Bu bağlamda;  

1- Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan soruşturmadaki 

gelişmeler nelerdir? 

2- Bu suça dair daha önce yapılmış bir şikayet ve ya bildirim var mıdır? 

3-15 yaşında çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede sonlandırılmış 

ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir?  

4-Suça dair 27 şüpheli varken neden dosyada yalnızca 11 kişinin adı geçmektedir? İsmi 

dosyada bulunmayan şüpheliler hakkında bir soruşturma yapılmakta mıdır? 

5- Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 



6- Dosyada ismi geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır? 

7-Çocuk istismarını bilen ve bildirmeyen kişilerle ilgili gereken yapılacak mıdır? 

8- Çocuğun ve bahsedilen iki kadının güvenliği sağlanacak mıdır?  

9- Olaya dair haber yapan Jinnews sitesine aynı gün getirilen erişim yasağının gerekçesi 

nedir? 

10- Dosyada neden gizlilik kararı vardır? 

11- Bakanlık kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin açıkça 

söylemleriyle koruduğu tecavüz ve istismar suçlarının cezasızlıkla sonuçlanmaması 

adına neler yapacaktır?  

12-  Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında 18 yaşındaki İpek Er‟i 20 gün boyunca 

alıkoyarak genç kıza tecavüz eden ve intihar ederek ölmesine sebep olan Musa 

Orhan‟ın aksine bu sefer tecavüz suçluları tutuklanacak mıdır?  

13- Batman ili başta olmak üzere Kürt illerinde polis, jandarma, asker ve korucuların 

doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve tecavüz suçu vardır?  

 

 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 

 

Aşağıdaki sorularımın AdaletBakanı SayınAbdulhamit GÜLtarafından Anayasa‟nın 98. 

ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

          Muazzez ORHAN IġIK 

          Van Milletvekili 

Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir 

çocuğun, karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı 

olaya ilişkin çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin 

tutuklandığı haberi basında yer almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil firmasında 

çalışan iki kadın ve çocuğun, servis şoförü E.T. tarafından fuhuşa zorlandığı bilgisinin 

yanında, olaya ilişkin soruşturma genişletildiğinde cinsel istismar ve fuhuş iddiası ile 

aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği, 

fakat 11 erkeğin isminin soruşturma dosyasına eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 

15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden olan iki kadının da fuhuşa sürüklendiği 

iddia edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır kentte bilindiği iddiasının yanında iki 

kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve düşük yaptığı, küçük çocuğun da üçüncü 

kez gebe kaldığı öğrenilmiştir.  

Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i istismar 

etmesi ve alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının ardından bazı 

devlet yetkililerinin neredeyse destekleyici söylemlerinin ardından “kaçma şüphesi 

olmadığı” gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.  

Konu hakkında basın/yayın yasağının getirilmesi kamuoyunun tepki vermesini 

engelleme ve konunun gerekli kamuoyu denetiminden kaçırılmasına yol açmıştır. 

Benzer vakalarda kamuoyu denetiminin yapılmadığı durumlarda faillerin cezasız 

kaldığı, gerekli cezayı almadığı veya ceza alsa dahi çok kısa sürelerle infaz edildikten 

sonra af kapsamına alınabildiği görülmüştür.  

 

Bu bağlamda;  

1) Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan 

soruşturmadaki gelişmeler nelerdir? 

2) Bu suça dair daha önce yapılmış bir şikayet veya bildirim var mıdır? 

3) 15 yaşında çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede 

sonlandırılmış ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir?  

4) Suça dair 27 şüpheli varken neden dosyada yalnızca 11 kişinin adı geçmektedir? 

İsmi dosyada bulunmayan şüpheliler hakkında bir soruşturma yapılmakta mıdır? 



5)  Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 

6)  Dosyada ismi geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır? 

7) Çocuk istismarını bilen ve bildirmeyen kişilerle ilgili gereken yapılacak mıdır? 

8)  Çocuğun ve bahsedilen iki kadının güvenliği sağlanacak mıdır?  

9) Bakanlık kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin açıkça 

söylemleriyle üzerinin örtüldüğü tecavüz ve istismar suçlarının cezasızlıkla 

sonuçlanmaması adına neler yapacaktır?  

10) Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında 18 yaşındaki İpek Er‟i 20 gün boyunca 

alıkoyarak genç kıza tecavüz eden ve intihar ederek ölmesine sebep olan Musa 

Orhan‟ın aksine bu sefer tecavüz suçluları tutuklanacak mıdır?  

11) Batman ili başta olmak üzere birçok yerde polis, jandarma, asker ve korucuların 

doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve tecavüz suçu vardır?  

12) Olaya dair haber yapan Jinnews sitesine aynı gün getirilen erişim yasağının 

gerekçesi nedir? 

13) Konu hakkında genel yayın yasağının gerekçeleri nelerdir? 

14) Konu hakkında sosyal medya paylaşımı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınanların 

gerekçeleri nelerdir? 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 

 

      Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL tarafından 

Anayasa‟nın 98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz 

ederim.  

 

  

          Nuran ĠMĠR 

          ġırnak Milletvekili 

 

 

 Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir 

çocuğun, karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı olaya 

ilişkin çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin tutuklandığı haberi 

basında yer almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil firmasında çalışan iki kadın ve çocuğun, 

servis şoförü E.T. tarafından fuhuşa zorlandığı bilgisinin yanında, olaya ilişkin soruşturma 

genişletildiğinde cinsel istismar ve fuhuş iddiası ile aralarında uzman çavuş, polis ve 

korucuların da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği, fakat 11 erkeğin isminin soruşturma 

dosyasına eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden 

olan iki kadının da fuhuşa sürüklendiği iddia edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır 

kentte bilindiği iddiasının yanında iki kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve düşük 

yaptığı, küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı öğrenilmiştir.  

Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i istismar etmesi ve 

alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının ardından bazı devlet yetkililerinin 

neredeyse destekleyici söylemlerinin ardından “kaçma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle 

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.  

Batman Valiliği ise olayın sosyal medya ya yansıması üzerine yaptığı açıklamada 

istismarcıları koruyan bir dil kullanmıştır. Yaptığı basın açıklamasında olaya ilişkin kamu 

görevlilerinin olayla ilişkisi olmadığını iddia ederek olay ile ilgili sosyal medya 

paylaşımlarına yasak getirmiştir. 

 

Bu bağlamda;  

 

1- Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan soruşturmadaki 

gelişmeler nelerdir? 



2-15 yaşında çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede sonlandırılmış 

ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir?  

3- Dosyada ismi geçen 27 kişiden kaçı tutuklu, tutuklular ve şüpheliler arasında kaç 

kolluk görevlisi var? 

4- Soruşturma ne zamandan beri devam etmektedir? Soruşturmaya gizlilik kararı 

konulmasının nedeni nedir?  

5-Olaya dair haber yapan Jinnews sitesinin ve sosyal medya paylaşımlarının 

yasaklanmasındaki amaç nedir?  

6-Yaşanan bu istismar vakalarının devam etmesi Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında 18 

yaşındaki İpek Er‟i 20 gün boyunca alıkoyarak genç kıza tecavüz eden ve intihar 

ederek ölmesine sebep olan Musa Orhan‟ın davasının cezasızlıkla sonuçlanmasının 

sonucu değil midir? 

7-Batman ili başta olmak üzere bölge illerinde polis, jandarma, asker ve korucuların 

doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve tecavüz suçu vardır?   

8-Sosyal medya hesaplarında bu olayı paylaşanların gözaltına alınmasındaki amaç nedir?   

 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gültarafından Anayasa‟nın 

98‟inci ve TBMM İçtüzüğünün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.07.12.2020 

Oya Ersoy 

                 Ġstanbul Milletvekili 

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde 15 yaşında bir çocuğun karın ağrısı 

şikayetiyle gittiği hastanede gebe olduğunun ortaya çıkmasının ardından, aralarında 

uzman çavuş, polis ve korucuların da olduğu 27 erkeğin istismarına uğradığı iddiaları 

basına yansımıştır. Söz konusu yaşanan olayda, çocuğun 12.11.2020 tarihindeki 

şikâyeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkek cinsel istismar suçlamasıyla 

gözaltına alınmış ve soruşturma kapsamında M.A. isimli erkek tutuklanmıştır. Daha 

öncede Batman‟da Uzman Çavuş Musa Orhan tarafından İpek Er adlı çocuğun cinsel 

istismara uğrayıp intihar etmesini hatırlatılmış ve sosyal medya da 

“#GercüşteNeOluyor” etiketiyle başlatılan eylemlilik üzerine, konuyla ilgili gizlilik 

kararı ve yayın yasağı getirilmiş ve bu kapsamda Emniyet, olayla ilgili sosyal medya 

paylaşımlarını gerekçe göstererek 27 kişi hakkında adli süreç başlatmıştır. Ayrıca 

başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ise“Soruşturmada şu ana kadar kamu 

görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir” denilerek dosya konusunda 

gizlilik kararını kamuoyu ile paylaşmıştır. 

Bu bağlamda;  

1. Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin, kapsamlı bir 

soruşturma yürütülmekte midir? İddialarda yer alan ve aralarında uzman çavuş, polis 

ve korucuların da olduğu 27 şüpheli erkek hakkında herhangi bir araştırma, 

soruşturma başlatılmış mıdır? 

2.  Tecavüze ismi karışan 27 erkek şüpheli varken neden iki kişi gözaltına alınmış ve 

sadece bir tanesi tutuklanmıştır? 

3. 15 yaşında cinsel istismara uğrayan bir çocuğun beyanı esas alınarak, tüm 

şüpheliler hakkında neden herhangi bir işlem başlatılmamıştır? 

4.  Dosyaya getirilen yayın yasağı ve gizlilik kararının nedeni aralarında kamu 

görevlisi olduğu iddia edilen polis, uzman çavuş, korucu olması mıdır? 

5.  Daha önce Batman da İpek Er adlı çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası 

üzerine hakkında hiçbir işlem yapılmayan Uzman Çavuş Musa Er‟in serbest kalması, 

“tecavüz” ve “cinsel istismar” suçunun artması ve meşru görülmesinin nedeni değil 

midir? 

6. 15 yaşındaki çocuğun beyanı üzerine 27 şüpheli erkek gözaltına alınmazken, 

sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 27 kişi hakkında adli süreç 

başlatılmasının nedeni nedir? 



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 

 

Aşağıdaki sorularımın AdaletBakanı Abdulhamit GÜL tarafından Anayasa‟nın 98. ve 

İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

 

  

          Pero DUNDAR 

          Mardin Milletvekili 

 

Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı koruyucu, önleyici tedbirlerin olmaması, 

cezai yaptırımların uygulanmaması ve iyi hal indirimleri, kadına ve çocuğa işlenen suçlardaki 

artışların en temel etkenleri arasında bulunmaktadır. Nitekim çocuk ihmal ve istismar 

olaylarına her gün bir yenisi eklenirken özellikle Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı illerde kolluk 

eliyle işlenen taciz ve istismar suçlarının artarak devam etmesi de cezasızlık politikalarından 

bağımsız değildir. Batman‟da İpek Er‟i günlerce alıkoyarak tecavüz eden Uzman çavuş Musa 

Orhan‟ın tutuksuz yargılanması, Şırnak‟ta bir uzman çavuşun 13 yaşındaki bir çocuğa 

istismar girişiminde bulunması olayının üstünün örtülmeye çalışılması bunlardan bir kaçıdır. 

Bu cezasızlık politikalarının kamuoyuna yansımış son örneği ise Batman Gercüş‟te 

yaşanmıştır.  

Basında yer alan haberlere göre;  

Batman‟ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde 15 yaşında bir çocuğun karın ağrısı şikâyeti ile 

gittiği hastanede tecavüz sonucu gebe olduğu anlaşılmıştır. Çocuğun şikâyeti üzerine aynı 

köyden iki kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Olayın ardından çocuğun Gercüş 

merkezde çalıştığı tekstil firmasında, beraberinde iki kadın ile birlikte servis şoförü tarafından 

cinsel saldırıya maruz kaldığı belirtilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma genişletildiğinde ise 

aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 erkeğin ismi geçmiş olmasına 

rağmen sadece 11 erkeğin isminin soruşturma dosyasına eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Bu 

istismar suçunun yaklaşık 8 aydır kentte bilindiği iddiasının yanında iki kadından birinin 3 ay 

önce hamile kaldığı ve düşük yaptığı, küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı 

öğrenilmiştir.  

 



 

Bu bağlamda;  

1-Gercüş‟te işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan soruşturma hangi aşamadadır?  

2-Gercüş‟te yaşanan istismar olayına ilişkin adli mercilere yansımış kaç şikâyet vardır? 

3-İstismara uğrayan çocuğun daha öncede iki kez gebe kaldığı bilgisi doğru mudur? 

Doğru ise bu gebelikler nerede ve nasıl sonlandırılmıştır? Gebelikler hastanede 

sonlandırılmış ise resmi kayıtlara geçmiş olmasına rağmen neden yetkililere 

iletilmemiştir?  

4-Soruşturma esnasında 27 erkeğin adının geçmesine rağmen soruşturma dosyasına neden 

sadece 11 erkeğin adı eklenmiştir? Soruşturma dosyasına adı eklenmeyen 16 erkek 

hakkında adli bir işlem yapılacak mıdır? 

5-Soruşturma dosyasındaadı geçen 11 erkek içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 

6-İstismar edilen çocuğun ve cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen kadınlarıncan güvenliği 

sağlanacak mıdır?  

7-Jinnews‟in yaşanılan istismar olayına ilişkin haberine neden ve hangi gerekçe ile erişim 

engeli getirilmiştir?  Erişim engeli getirmekle olayın üstümü örtülmek istenmektedir?  

8-Kadına ve çocuğa karşı suç işleyenlerin yargılandığı soruşturma dosyasına neden 

gizlilik kararı vardır? 

9-Kolluk gücü mensupları tarafından işlenen taciz, tecavüz ve istismar suçlarının 

cezasızlık ile sonuçlanmaması adına Bakanlığınızın bir girişimi olacak mıdır?   

10- Yaşanan istismar olayına tepki gösteren 27 kişi hangi gerekçe ile gözaltına alınmıştır?  

Taciz ve istismar olaylarının son bulması için tepki vermek suç mudur? 

11- Batman ili başta olmak üzere Kürt illerinde polis, jandarma, asker ve korucuların 

doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve tecavüz suçu vardır? Bu 

suçlardan tutuklu bulunan kaç kolluk mensubu vardır?  

 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül tarafından Anayasanın 98‟ inci ve 

TBMM İçtüzüğünün 96‟ncı ve 99‟uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 

                   Remziye Tosun 

                           Diyarbakır Milletvekili  

 

Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir çocuğun, 

karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı olaya ilişkin 

çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin tutuklandığı haberi 

basında yer almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil firmasında çalışan iki kadın ve çocuğun, 

servis şoförü E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı bilgisinin yanında, olaya ilişkin 

soruşturma genişletildiğinde cinsel istismar ile aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların 

da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği, fakat 11 erkeğin isminin soruşturma dosyasına 

eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden olan iki 

kadının da cinsel saldırıya uğradığı iddia edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır kentte 

bilindiği iddiasının yanında iki kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve düşük yaptığı, 

küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı öğrenilmiştir.  

 

Akabinde tecavüz olayını açığa çıkardığı için „Jin News‟ haber ajansının haberine erişim 

engeli getirilip haberi yapan muhabirin özel harekat polisleri tarafından tehdit edildiği ve 

haberi sosyal medyada paylaşan 27 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisi ‟de basına 

yansımıştır. Batman Valiliği ise olayı iddiaların araştırılacağı yönünde bir açıklama yapmak 

yerine „Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı 

bir biçimde asker, polis ve korucularımızın olaya karıştığı iddia  edilmektedir. Gerçüş Sulh 

Ceza Hakimliği‟nin kararına rağmen yayın yapmaya devam eden yayın kuruluşları hakkında 

suç duyurusunda bulunulacağını belirtmiştir 

 

Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i istismar etmesi ve 

alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının ardından bazı devlet yetkililerinin 

neredeyse destekleyici söylemlerinin ardından “kaçma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle 

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. 

Bu bağlamda; 

1- Batman İlinin Gercüş İlçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan soruşturmadaki 

gelişmeler nelerdir? 

2- Kadınların ve halkın tepkisini engellemek yerine kadına ve çocuklara yönelik her türlü 

şiddet ve cinsel istismarın önlenmesi ve toplumsal bir aydınlanma için bir olanağa 

dönüştürmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda hükümetinize bir öneride bulunacak mısınız? 



3- Batman İlinde taciz tecavüz ve istismar vakalarına dair son on yıl içerisinde kaç şikâyet 

başvurusu yapılmıştır? Yapılan başvurular neticesinde kaç kamu davası açılmıştır? 

4- Batman İlinde taciz tecavüz ve istismar vakalarına dair açılan davalar ne şekilde 

neticelenmiştir? Kaç kişi ceza almış, kaç kişi berat etmiştir? 

5- Tarafı ve imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde geçen 

en önemli madde „çocuğa yönelik her türlü istismar ve kötü muameleye karşı önlemlerin 

alınması ve hukuki düzenlemelerin bu kıstaslara göre yapılmasıdır‟ İktidarda bulunduğunuz 

süre  içerisinde kaç çocuk istismar vakası yaşanmıştır? 

6- Valiliğin olayı araştırması gerekirken haberi yapan ve sosyal medyada paylaşımı 

yapanlar hakkında soruşturma başlatmasının gerekçesi nedir? 

 

  



 

   TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 

 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL tarafından Anayasa‟nın 98. ve 

İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

          Semra Güzel  

          DiyarbakırMilletvekili 

 

 

 BatmanGercüş‟e bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir çocuğun, karın 

ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı olaya ilişkin çocuğun 

şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin tutuklandığı haberi basında yer 

almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil firmasında çalışan iki kadın ve çocuğun, servis 

şoförü E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı bilgisinin yanında, olaya ilişkin soruşturma 

genişletildiğinde cinsel istismar ile aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da 

bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği, fakat 11 erkeğin isminin soruşturma dosyasına 

eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden olan iki 

kadının da cinsel saldırıyauğradığı iddia edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır kentte 

bilindiği iddiasının yanında iki kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve düşük yaptığı, 

küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı öğrenilmiştir.  

 Konunun kamuoyunda duyulması ile beraber Batman Valiliği bir açıklama yaparak 

basında yer alan bilgilerin doğru olmadığını iddia etmiştir. Soruşturmada herhangi bir kamu 

görevlisinin olmadığını belirten Valilik, konuya dair paylaşım yapanlar hakkında soruşturma 

yapılacağını duyurmuş ve 07.12.2020 tarihinde 27 kişi konuyu sosyal medyada paylaştığı için 

gözaltına alınmıştır. 

Bu bağlamda;  

1- Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen cinsel istismar suçu Bakanlığınızın bigisi 

dahilinde midir?  

2- Bu suça dair daha önce yapılmış bir şikayet ve ya bildirim var mıdır? 



3-15yaşında çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede sonlandırılmış 

ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir?  

4-Suça dair 27 şüpheli varken neden dosyada yalnızca 11 kişinin adı geçmektedir? İsmi 

dosyada bulunmayan şüpheliler hakkında bir soruşturma yapılmakta mıdır? 

5- Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 

6- Dosyada ismi geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır? 

7-Çocuk istismarını bilen ve bildirmeyen kişilerle ilgili gereken yapılacak mıdır? 

8-Dosyada neden gizlilik kararı vardır? 

9-Konuyu sosyal medyada gündeme getiren 27 kişinin gözaltına alınması hukuki midir? 

10- Valilik devam eden soruşturmada “aralarında kamu görevlisi yoktur” diyerek neyi 

gizlemeye çalışmaktadır?  

11- Bakanlık kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin açıkça 

söylemleriyle koruduğu tecavüz ve istismar suçlarının cezasızlıkla sonuçlanmaması 

adına neler yapacaktır?  

12- Batman ili başta olmak üzere Kürt illerinde polis, jandarma, asker ve korucuların 

doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve tecavüz suçu vardır?  

 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 

 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı AbdulhamitGÜL  tarafından Anayasanın 98‟ inci 

ve TBMM İçtüzüğünün 96‟ncı ve 99‟uncu maddeleri gereğince yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

 

      Serpil KEMALBAY PEKGÖZEGÜ 

 Ġzmir Milletvekili  

 

Türkiye‟nin  tarafı olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Lanzarote Sözleşmesi 

gereği; çocuğa yönelik cinsel istismar ve sömürüyü önlemek, cinsel istismara karşı 

çocukları korumak, tedbirler geliştirmek, çocuklar açısından adaleti sağlamak ve suç 

faillerine cezai takibat açmakve çocukların çocuk olmaları nedeniyle sahip oldukları 

haklarını teslim etmek gibi yükümlülükleri mevcuttur. Ancak Türkiye‟de giderek artan 

istismar vakalarındaki artış ve uygulanan cezasızlık politikaları ile halen sözleşme 

şartlarının çocuklar üzerinde yeterince yer almadığı ve devletin  çocukları koruma 

yükümlülüğüne uygun hareket etmediği görülmektedir.  

Örneğin, 2002 yılında Mardin‟de 13 yaşındaki N.Ç.'yecinsel istismarla  suçlanan 

aralarında asker ve devlet memurlarının da olduğu  26 sanığa en alt sınırdan ceza 

verilmiş üstelik iyi hal indirimi uygulanmıştır.  

Temmuz 2020‟de Şırnak‟da Jandarma Komando Tugayı‟nda görevli uzman çavuş 

A.A.‟nın 13 yaşındaki biz kız çocuğuna yönelik cinsel saldırıda bulunduğu, çocuğun 

çığlık atması üzerine etraftan yurttaşların polise teslim etmesi üzerine ise Şırnak 

Valiliği “ çevreyi rahatsız eden bir vatandaş” ve “aşırı alkollü”  açıklamaları ile 

yaşanan bir çocuk istismarını basit adli bir olay gibi lanse etmeye ve üzerini  örtmeye 

çalışmıştır.  

Batman‟da İpek E.'ye karşı cinsel istismar suçunu işleyen ve intiharına neden olan 

Uzman Çavuş Musa Orhan‟ın “Hep yaptım, yine yaparım, bana hiçbir şey olmaz” 

ifadesini haklı çıkarırcasına tutuklanmaması, Tunceli‟de 5 Ocak 2020 tarihinden bu 

yana kendisine ulaşılamayan Gülistan Doku‟nunkaybettirilmesinden şüphelenilen 

Zaynal Abarakov‟un ve şüpheli konumda olan üvey baba polis memurunun 

yargılanmaması, kolluk güçlerine karşı uygulanan olayın üstünün örtülmeye 

çalışılması cezasızlık politikalarının açık göstergeleridir.  

Yine 6 Aralık 2020 tarihinde basına yansıyan Batman'ın Gercüş ilçesinde aralarında; 

uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 kişinin 15 yaşındaki bir çocuğa 

cinsel istismarda bulunduğuve çocuğun karın ağrısı ile gittiği hastanede hamile 

olduğunun ortaya çıktığı iddialarıdır. Basında yer alan ilçeden bazı tanıklar 

ifadelerinde; Gercüş Merkezde bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan çocuk ve iki 



kadını tekstil atölyesinin şoförü olan E.T.‟nin uzman çavuş ve polislerle tanıştırdığı, 

yaklaşık 8 aydır uzman çavuş ve polislerin atölyeye gelerek kadınları ve istismara 

maruz bırakılan çocuğu başka yere götürdüğü, olayın herkes tarafından bilinmesine 

rağmen insanların konuşmaktan korktuğu ve kendilerinin bildiği kadarı ile iki kadın ve 

bir çocuğun olduğunun kesin olduğu ancak daha çok kadının para karşılığı cinsel 

ilişkiye zorlandığı,  15 yaşındaki cinsel istismara maruz kalan çocuğun daha önce de 

iki kez hamile kaldığı ve çocuğun bebeği düşürttürüldüğü açıklamaları bulunmaktadır.  

Tüm bu ifadelere rağmen Batman Başsavcılığı “iddiaların aksine soruşturma 

kapsamında şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüphelinin tespit 

edilmediğini belirterek yayın yasağı kararı getirtmiş ve dosyaya gizlilik kararı 

koydurtmuştur.  

Bu ve benzeri tablolar Türkiye‟de ulusal ve uluslararası kanun ve yükümlülüklerin 

yerine getirilmediği, evrensel değerlere uygun, bilimsel, çocuk hak ve özgürlüklerini 

ve çocuğun üstün yararını esas alan hukuk güvenliğinin sağlanmadığını gösterirken 

toplum nezdinde adalete olan güvenin zedelenmesine yol açmaktadır.  

 

Bu bağlamda;  

1- Gerçüş‟de yaşandığı iddia edilen cinsel istismar olayı Bakanlığınız bilgisinde 

midir? 

2- Bu suça dair daha önce yapılmış bir şikayet veya bildirim var mıdır?  

3- İddiaya ilişkin Bakanlığınızca içlerinde kolluk güçlerinin de bulunduğu ancak 

dosyada adı geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır?  

4- Soruşturma kapsamında cinsel istismar ve para karşılığı cinsel ilişkiye 

sürüklendiği iddiası ile aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 

erkeğin isminin geçtiği, fakat 11 erkeğin isminin soruşturma dosyasına eklendiği 

iddiaları doğru mudur? Doğru ise diğer kişilerin dosyada isimlerinin bulunmamasının 

gerekçesi nedir?  

5- Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 

6- Yaşanan olaya ilişkin bazı fotoğrafların köy muhtarına ulaştırıldığı ve muhtarın 

servis şoförü E.T. ile ailelerinde işyeri sahibi ile tartıştığı basında yer almıştır. Bu 

bilgiler doğrultusunda köy muhtarının ifadesine başvurulmuş mudur?  

7- Tekstil atölyesinin sahibinin de olayın içinde olduğuna dair iddialara ilişkin olarak 

işyeri sahibi hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?  

8- Tekstil atölyesinin yanında cafesi ve bakkal dükkanı olduğu ve cinsel istismar 

suçlamasında da bulunulan uzman çavuşun kim olduğu araştırılacak ve gerekli adli ve 

cezai işlem başlatılacak mıdır?  

9- Tanık ifadelerinde yer alan trafik polisinin kim olduğu bilgisine ulaşılmış ve 



hakkındaki cinsel taciz suçlaması nedeniyle herhangi bir adli ve cezai işlem 

başlatılmış mıdır? 

10- Soruşturma ne kadar zamandır devam etmektedir?  

11- Soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı konmasının gerekçesi nedir?  

12- Tanık ifadelerinde yer almasına rağmen soruşturma kapsamında şüpheliler 

arasında  kolluk gücü ve kamu görevlisi bulunmamasının gerekçesi nedir?   

13- Gercüş‟de yaşandığı iddia edilen ve yayın yasağı konulan olaya ilişkin olarak 

Bakanlığınızca kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılacak mıdır?  

14- Yayın yasağı ve sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapan 24 kişi hakkında 

soruşturma başlatılması kamu görevlilerinin karıştığı çocuklara yönelik taciz ve para 

karşılığı cinsel ilişkiye zorlama gibi vakaların aydınlatılmasının önünü keseceği ve 

failleri cesaretlendireceği konusunda toplumun kaygılarına  Bakanlığınızın cevabı 

nedir? 

15- 15 yaşında çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede 

sonlandırılmış ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir?  

16- Olayı araştırmak için ilçede bulunan Jinnews muhabirinin uzman çavuşun sahibi 

olduğu cafeye gidip su alıp çıktıktan sonra takip edildiği ve özel harekat polisleri 

tarafından önü kesilerek “kimsin, niye buradasın, neyi araştırıyorsun ve ilçeye neden 

geldin” şeklinde sorgulanmasının gerekçesi nedir?  

17- Gercüş‟de yaşandığı iddia edilen 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar iddiaları 

Bakanlığınızca takip edilecek midir?   

18- Bakanlık kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin açıkça 

söylemleriyle koruduğu tecavüz ve istismar suçlarının cezasızlıkla sonuçlanmaması 

adına neler yapacaktır?  

19-  Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında 18 yaşındaki İpek Er‟i 20 gün boyunca 

alıkoyarak genç kıza tecavüz eden ve intihar ederek ölmesine sebep olan Musa 

Orhan‟ın aksine bu sefer tecavüz suçluları tutuklanacak mıdır?  

20- Son 5 yıl içinde Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak illeri başta olmak üzere 

bölgedeki diğer illerde dahil polis, jandarma, asker ve korucuların doğrudan ya da 

dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve tecavüz suçu vardır? 

21- Son 5 yıl içinde polis, jandarma, asker ve korucuların doğrudan ya da dolaylı 

olarak adının geçtiği istismar ve tecavüz olayının en yoğun yaşandığı iller hangileridir?  

22- Son 5 yıl içerisinde cinsel istismar suçlamalarına yönelik olarak hakkında 

soruşturma açılan kolluk gücü görevlisi sayısı kaçtır? 

23- Çocuk istismarına verilen cezayı bozan sorumlulara dair bir yaptırımuygulanacak 

mıdır? 



24- Artan çocuk istismarı ve çocuğa şiddet vakalarının durdurulabilmesi için gerekli 

görülenhak temelli, bütüncül çocuk politikalarının uygulama konusunda 

Bakanlığınızın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli olarak 

başlattığı herhangi bir çalışması bulunmakta mıdır?  

25- Bakanlığınızın Batman, Mardin, Diyarbakır, Şırnak başta olmak üzere diğer 

illerde dahil kolluk gücünün sistematik bir şekilde artan çocuk istismarı ve çocuğa 

şiddet vakalarının durdurulması için İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile 

koordineli olarak başlattığı bir çalışma bulunmakta mıdır? 

26- Bütün bu yaşananlara ve resmi verilere rağmencinsel istismar davalarının 

cezasızlık ile sonuçlandırılmasının cinsel istismara meşru bir zeminoluşturduğu ve 

toplum nezdinde adalete olan güveni zedelediği göz önüne alındığında bu tarz vakaları 

önlemeye yönelik olarak Bakanlığınız ulusal ve uluslararası sözleşmelerin 

yükümlülüğünü yerine getirecek midir? 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞINA 

 

Aşağıdaki sorularımın AdaletBakanı Sayın Abdulhamit GÜLtarafından Anayasa‟nın 98. ve 

İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

 

  

          ġevin CoĢkun 

MuĢ Milletvekili 

 

Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir çocuğun, 

karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı olaya ilişkin 

çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin tutuklandığı haberi 

basında yer almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil firmasında çalışan iki kadın ve çocuğun, 

servis şoförü E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı bilgisinin yanında, olaya ilişkin 

soruşturma genişletildiğinde cinsel istismar ile aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların 

da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği, fakat 11 erkeğin isminin soruşturma dosyasına 

eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden olan iki 

kadının da cinsel saldırıyauğradığı iddia edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır kentte 

bilindiği iddiasının yanında iki kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve düşük yaptığı, 

küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı öğrenilmiştir.  

Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i istismar etmesi ve 

alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının ardından bazı devlet yetkililerinin 

neredeyse destekleyici söylemlerinin ardından “kaçma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle 

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.  

Bu bağlamda;  

1- Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan soruşturmadaki 

gelişmeler nelerdir? 

2- Bu suça dair daha önce yapılmış bir şikayet ve ya bildirim var mıdır? 



3-15 yaşında çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede sonlandırılmış 

ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir?  

4-Suça dair 27 şüpheli varken neden dosyada yalnızca 11 kişinin adı geçmektedir? İsmi 

dosyada bulunmayan şüpheliler hakkında bir soruşturma yapılmakta mıdır? 

5- Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 

6- Dosyada ismi geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır? 

7-Çocuk istismarını bilen ve bildirmeyen kişilerle ilgili gereken yapılacak mıdır? 

8- Çocuğun ve bahsedilen iki kadının güvenliği sağlanacak mıdır?  

9- Olaya dair haber yapan Jinnews sitesine aynı gün getirilen erişim yasağının gerekçesi 

nedir? 

10- Dosyada neden gizlilik kararı vardır? 

11- Bakanlık kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin açıkça 

söylemleriyle koruduğu tecavüz ve istismar suçlarının cezasızlıkla sonuçlanmaması 

adına neler yapacaktır?  

12-  Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında 18 yaşındaki İpek Er‟i 20 gün boyunca 

alıkoyarak genç kıza tecavüz eden ve intihar ederek ölmesine sebep olan Musa 

Orhan‟ın aksine bu sefer tecavüz suçluları tutuklanacak mıdır?  

13- Batman ili başta olmak üzere Kürt illerinde polis, jandarma, asker ve korucuların 

doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve tecavüz suçu vardır?  

 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 

 

Aşağıdaki sorularımın AdaletBakanı SayınAbdulhamit GÜLtarafından Anayasa‟nın 

98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

 

  

         Tulay HATIMOĞULLARI ORUÇ 

          AdanaMilletvekili 

 

Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir çocuğun, 

karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı olaya ilişkin 

çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin tutuklandığı haberi 

basında yer almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil firmasında çalışan iki kadın ve çocuğun, 

servis şoförü E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı bilgisinin yanında, olaya ilişkin 

soruşturma genişletildiğinde cinsel saldırı ile aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da 

bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği, fakat 11 erkeğin isminin soruşturma dosyasına 

eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden olan iki 

kadının da cinsel saldırıyauğradığı iddia edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır kentte 

bilindiği iddiasının yanında iki kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve düşük yaptığı, 

küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı öğrenilmiştir.  

Batman‟da geçtiğimiz Ağustos ayında uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i istismar etmesi ve 

alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının ardından bazı devlet yetkililerinin 

neredeyse destekleyici söylemlerinin ardından “kaçma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle 

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.  

Bu bağlamda;  

1- Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan soruşturmadaki 

gelişmeler nelerdir? 

2- Bu suça dair daha önce yapılmış bir şikayet veya bildirim var mıdır? 



3-15 yaşında çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede sonlandırılmış 

ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir?  

4-Suça dair 27 şüpheli varken neden dosyada yalnızca 11 kişinin adı geçmektedir? 

İsmidosyada bulunmayan şüpheliler hakkında bir soruşturma yapılmakta mıdır? 

5- Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 

6- Dosyada ismi geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır? 

7-Çocuk istismarını bilen ve bildirmeyen kişilerle ilgili gereken yapılacak mıdır? 

8- Çocuğun ve bahsedilen iki kadının güvenliği sağlanacak mıdır?  

9- Olaya dair haber yapan Jinnews sitesine aynı gün getirilen erişim yasağının gerekçesi 

nedir? 

10- Dosyada neden gizlilik kararı vardır? 

11- Bakanlık kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin açıkça 

söylemleriyle koruduğu tecavüz ve istismar suçlarının cezasızlıkla sonuçlanmaması 

adına neler yapacaktır?  

12-  Batman‟da geçtiğimiz Ağustos ayında 18 yaşındaki İpek Er‟i 20 gün boyunca 

alıkoyarak genç kıza tecavüz eden ve intihar ederek ölmesine sebep olan Musa 

Orhan‟ın aksine bu sefer tecavüz suçluları tutuklanacak mıdır?  

13- Batman ili başta olmak üzere Kürt illerinde polis, jandarma, asker ve korucuların 

doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve tecavüz suçu vardır?  

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül tarafından Anayasa‟nın 

98‟inci ve TBMM İçtüzüğünün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.  

                                                                                                            Züleyha GÜLÜM 

                 Ġstanbul Milletvekili 

 

Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir 

çocuğun, karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve cinsel saldırıya 

uğradığı olaya ilişkin çocuğun şikâyeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki 

erkeğin tutuklandığı haberi basında yer almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil 

firmasında çalışan iki kadın ve çocuğun, servis şoförü E.T. tarafından cinsel saldırılara 

uğradığı bilgisinin yanında, olaya ilişkin soruşturma genişletildiğinde cinsel istismar 

ve cinsel saldırılar ile aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 

erkeğin isminin geçtiği, fakat 11 erkeğin isminin soruşturma dosyasına eklendiği 

bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden olan iki 

kadının da cinsel saldırılara uğradığı iddia edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır 

kentte bilindiği iddiasının yanında iki kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve 

düşük yaptığı, küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı öğrenilmiştir.  

Batman‟da geçtiğimiz Ağustos ayında uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i istismar 

etmesi ve alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının ardından bazı 

devlet yetkililerinin neredeyse destekleyici söylemlerinin ardından “kaçma şüphesi 

olmadığı” gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.  

 

Bu bağlamda;  

1.  Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan 

soruşturmadaki gelişmeler nelerdir? 

2.  Bu suça dair daha önce yapılmış bir şikâyet veya bildirim var mıdır? 

3.  15 yaşında çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede 

sonlandırılmış ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir? 

4.  Suça dair 27 şüpheli varken neden dosyada yalnızca 11 kişinin adı geçmektedir? 

İsmi dosyada bulunmayan şüpheliler hakkında bir soruşturma yapılmakta mıdır? 

5.  Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 

6.  Dosyada ismi geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır? 

7.  Çocuk istismarını bilen ve bildirmeyen kişilerle ilgili gereken yapılacak mıdır? 



8.  Çocuğun ve bahsedilen iki kadının güvenliği sağlanacak mıdır? 

9.  Olaya dair haber yapan Jinnews sitesine aynı gün getirilen erişim yasağının 

gerekçesi nedir? 

10.  Bakanlık kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin açıkça 

söylemleriyle koruduğu cinsel saldırılar ve istismar suçlarının cezasızlıkla 

sonuçlanmaması adına neler yapacaktır? 

11.  Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında 18 yaşındaki İpek Er‟i 20 gün boyunca 

alıkoyarak cinsel saldırıda bulunan ve intihar ederek ölmesine sebep olan Musa 

Orhan‟ın aksine bu sefer cinsel saldırı suçluları tutuklanacak mıdır? 

12.  Batman ili başta olmak üzere Kürt illerinde polis, jandarma, asker ve korucuların 

doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve cinsel saldırı suçu vardır?  

 

  



TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 

 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL tarafından Anayasa‟nın 98. ve 

İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

 

  

         DilĢat CANBAZ KAYA 

         Ġstanbul Milletvekili 

 

 

 Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı bir köyde geçtiğimiz günlerde 15 yaşında bir 

çocuğun, karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı olaya 

ilişkin çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin tutuklandığı haberi 

basında yer almıştır. Gercüş merkezindeki bir tekstil firmasında çalışan iki kadın ve çocuğun, 

servis şoförü E.T. tarafından fuhuşa zorlandığı bilgisinin yanında, olaya ilişkin soruşturma 

genişletildiğinde cinsel istismar ve fuhuş iddiası ile aralarında uzman çavuş, polis ve 

korucuların da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği, fakat 11 erkeğin isminin soruşturma 

dosyasına eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden 

olan iki kadının da fuhuşa sürüklendiği iddia edilmektedir. Bu durumun yaklaşık 8 aydır 

kentte bilindiği iddiasının yanında iki kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve düşük 

yaptığı, küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı öğrenilmiştir.  

 Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında uzman çavuş Musa Orhan, İpek Er‟i istismar 

etmesi ve alıkoymasının, Er‟in intiharına ve ölümüne sebep olmasının ardından bazı devlet 

yetkililerinin neredeyse destekleyici söylemlerinin ardından “kaçma şüphesi olmadığı” 

gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bu bağlamda;  

 

1- Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan soruşturmadaki 

gelişmeler nelerdir? 

2- Bu suça dair daha önce yapılmış bir şikayet ve ya bildirim var mıdır? 

3-15 yaşında çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede sonlandırılmış 

ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir?  

4-Suça dair 27 şüpheli varken neden dosyada yalnızca 11 kişinin adı geçmektedir? İsmi 

dosyada bulunmayan şüpheliler hakkında bir soruşturma yapılmakta mıdır? 

5- Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır? 

6- Dosyada ismi geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır? 

7-Çocuk istismarını bilen ve bildirmeyen kişilerle ilgili gereken adli ve idari soruşturma 

başlatılmış mıdır?  

8- Çocuğun ve bahsedilen iki kadının güvenliği sağlanacak mıdır?  

9- Olaya dair haber yapan Jinnews sitesine aynı gün getirilen erişim yasağının gerekçesi 

nedir? 

10- Bakanlık kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin açıkça 

söylemleriyle koruduğu tecavüz ve istismar suçlarının cezasızlıkla sonuçlanmaması 

adına neler yapacaktır?  

11-  Batman‟da geçtiğimiz ağustos ayında 18 yaşındaki İpek Er‟i 20 gün boyunca 

alıkoyarak genç kıza tecavüz eden ve intihar ederek ölmesine sebep olan Musa 

Orhan‟ın aksine bu sefer tecavüz suçluları tutuklanacak mıdır?  

12- Batman ili başta olmak üzere Kürt illerinde polis, jandarma, asker ve korucuların 

doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve tecavüz suçu vardır?  

13- Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliği‟nin 18 Kasım 2020 

tarihli kararı ile verilen gizlilik ve yayın yasağı kararının gerekçesi nedir?  

 

 


