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Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Anayasanın 98. Ve İçtüzüğün 96. 

İle 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

  

  

Ad Soyad 
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 Basına yansıyan bilgilere göre İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya 

Gümüşel’in kızı H.K.G. babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, çocukluğu 

boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikâyetçi olmuştur. H.K.G.’nin iddialarına göre 

Çengelköy’de yaşadıkları sırada 6 yaşındaki küçük kız çocuğu karşı dairede yaşayan Kadir İstekli ile 

imam nikahı yoluyla “evlendirilmiş” ve yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasının yanında anne ve 

babası tarafından bu istismarın “doğal olan” olduğu kendisine sürekli söylenmiştir. 

Yine basına yansıyan bilgilere göre 2011’de Yusuf Ziya Gümüşel, Sancaktepe’de büyük bir külliye 

kurmaya başlamış ve aile buraya yerleşmiştir. Küçük çocuğa 13 yaşındayken “nişan”, 14 yaşına 

geldiğinde ise “düğün” yapılmıştır. Düğünden sonra Kadir ile H.K.G. aynı evde yaşamaya başlamıştır.  

Düğünden 4 ay sonra, 17 Ağustos 2012 günü annesi Fatma Gümüşel tarafından hastaneye 

götürmüştür. Regl döngülerinde düzensizlik olan çocuğun istismara maruz bırakıldığı, doktor 

tarafından anında anlaşılmış ve doktor tarafından polise haber verilmiş, Savcılık ise soruşturma 

başlatmıştır. H.K.G. ifadesinde ona öğretilenleri söylemiş, “17 yaşındayım, kendi isteğimle evlendim” 

demek zorunda bırakılmıştır. Annesi Fatma Gümüşel de bu yönde ifade vermiştir. Soruşturmada ilk 

olarak H.K.G.’nin doğum raporunun istenmesi gerekmesine rağmen savcılık bunu talep etmemiştir. 

Kemik yaşının tespiti için Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne gönderilen H.K.G. kemik testine 

sokulmamış, onun yerine Hiranur Vakfı’nda çalışan Mehmet Emin Marangoz’un getirdiği 21 yaşındaki 

bir kadın teste sokulmuştur. 4 ay sonra 10 Aralık 2012’de kemik yaşı raporu çıkmış, 17 yaşında 



olduğunu beyan eden H.K.G.’nin yaşı raporda 21 olarak gösterilmiştir. Dosyada kovuşturmaya yer 

olmadığına dair karar verilmiştir. 30 Kasım 2020’de vücudunda cinsel saldırı sonucu oluşan morluklarla 

İstanbul Anadolu Savcılığı’na giden ve şikayetçi olan H.K.G. kaydettiği konuşmaların yanı sıra savcılığa 

fotoğraflar sunmuştur. Bu kez savcılık H.K.G.’nin doğum kaydını Sapanca Nüfus Müdürlüğü’nden 

istemiştir. H.K.G.’nin 1998 doğumlu olduğu anlaşılmıştır. Savcılık bu sahtecilikle ilgili suç duyurusunda 

bulunmuştur. Sanıklara 27 yıldan az olmayacak şekilde ceza istenmesine karşın Kadir İstekli, Yusuf Ziya 

Gümüşel ve Fatma Gümüşel tutuklanmamışlardır. 

İstismar haberi yayınlandıktan sonra Hiranur Vakfı’nın internet sitesindeki ‘Tarihçe’ ve ‘Hakkımızda’ 

bölümleri değiştirilmiş, daha önce bu metinlerde Yusuf Ziya Gümüşel’in İsmailağa Cemaati Şeyhi 

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun talebesi olduğu ve onun yolunda Hiranur Vakfı’nın kurduğu 

anlatılıyorken, Yusuf Ziya Gümüşel ve İsmailağa bağlantısı metinlerden silinmiştir. 

 

Bu bağlamda; 

1. 17 Ağustos 2012 hastanedeki muayenesinden sonra çocuk istismarını tespit eden doktor 

tarafından polise haber verilmesinin ardından devam eden süreçte kemik testi sonucunu manipüle 

edenler kimlerdir? Kemik testine sokulan kişi kimdir?  Bu kişilerle ilgili bir işlem veya soruşturma 

başlatılmış mıdır?  

2. Hastanedeki sağlık personelinin kemik testi sahtekârlığında bir ihlali olmuş mudur? Olmuş ise bu 

personeller hakkında bir işlem yapılmış mıdır? 

3. Son 5 yılda, çocuk istismarı başta olmak üzere çocuklara yönelik şiddet dolayısıyla hastanelere 

sağlık hizmeti için başvuran 18 yaş altı kişi sayısı kaçtır? Kaç çocuk gebelik dolayısıyla hastaneye 

başvurmuştur? 

 

 

 


